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Abstract 
I denna studie undersöks i vilken utsträckning digitala verktyg kan användas för att höja motivationen 
till att läsa hos högstadieelever. Studien har genomförts genom intervjuer med sex högstadielärare i en 
utvald kommun, där de fick besvara frågor angående sin syn på elevernas attityd till läsning, 
användandet av digitala verktyg i läsprocessen samt vilka effekter det kan ha för eleverna. Alla lärare 
tillfrågades om de ansåg att digitala verktyg kan stimulera en motivation till att vilja läsa. Svaren 
lärarna gav på dessa frågor användes för att försöka besvara studies huvudfrågor, vilka är: ”Hur 
används digitala verktyg vid läsundervisningen på högstadiet?” och ”Vilka effekter får dessa 
verktyg?”. Resultatet av studien är att lärarna använder sig av digitala verktyg på en ersättande och 
utvecklande nivå för att kunna individualisera och effektivisera undervisningen. Det här arbetssättet 
återfinns på en väldigt grundläggande nivå av digitala verktygs verkliga potential, vilket till stor del 
beror på lärarnas bristande tillgång på digitala verktyg och en otillräcklig utbildning gällande deras 
användningsområden. 

 

Nyckelord:  
Digitala verktyg, motivation, pedagogik, digital undervisning. 
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1. Inledning  
I mitt första examensarbete Dags att väcka elevernas läslust (2017), gjorde jag en systematisk 
litteraturstudie vars syfte var att undersöka vad tidigare forskning vet om hur digitala verktyg 
kan stimulera en motivation till att läsa bland högstadieelever i ämnet svenska. Ämnet valdes 
för att elevernas läslust och läsförmåga minskat under de senaste åren och var, och är 
fortfarande än idag, ett aktuellt ämne i skoldebatter och bland lärarstudenter. En vanlig fråga 
jag och mina klasskamrater ofta diskutera var, hur man ska få eleverna att vilja läsa. 
Slutsatserna som med försiktighet kunde dras utifrån litteraturstudien, var att digitala 
hjälpmedel kan väcka en motivation till att läsa men att det är hur dessa verktyg används som 
är avgörande. Att läraren var aktiv i klassrummet och trygg med verktygen hen använde vad 
några delar samtliga författare enades om, men den didaktiska frågan hur digitala verktyg på 
bästa sätt kan användas, ansågs till största del vara obesvarad.  
 
I studien lyfter jag forskare, lärare och pedagoger som har undersökt hur digitaliseringen kan 
ha påverkat resultaten och om (och i så fall hur) de digitala verktygen kan vara lösningen. 
Vissa uttrycker oro, andra har stora visioner om digitaliseringens möjligheter och mitt emellan 
befinner sig lärarna som försöker kombinera samhällets, politikernas och elevernas krav på 
undervisningen och dess innehåll. Det är hur lärarna gör detta som denna studie har som syfte 
att undersöka. Hur lärarna ser på läsning, digitala verktyg och att väcka en lust att läsa igen 
för att på så sätt höja elevernas betyg, inte bara i svenska utan i samtliga ämnen. Här är alla 
överens, saknas en god grund i läsning, drabbas även betygen i de andra ämnena (Nilsson, 
2017). 
 
Peter Gärdenfors skriver i Lusten att förstå (2010) att en lärare måste liksom en snickare ha en 
innehållsrik verktygslåda, han skriver:  

Att fråga vilken undervisningsteknik som är bäst är som att fråga vilket verktyg som är bäst - en 
hammare, en skruvmejsel, en kniv eller en tång. En lärare liksom en snickare väljer verktyg efter 
vilken uppgift som skall utföras och efter vilket material man arbetar med (Gärdenfors, 2010, s. 
122). 

 
Med detta menar han att en lärare måste anpassa undervisningen och dess innehåll efter alla 
elever i klassen, efter både deras intressen och behov. Att då begränsa sig till analoga 
läromedel, hindrar läraren från att använda alla verktyg i verktygslådan på bästa sätt. I min 
litteraturstudie kan som sagt digitala verktyg stimulera en lust att läsa hos högstadieelever, 
men den stora frågan är som redogjort ovan hur det ska göras och vilka digitala verktyg i 
lådan som kan tas upp. Jag kommer därför att undersöka hur digitaliseringen av några skolor i 
mellersta Sverige ser ut idag och hur lärarna själva ser på det.  
 

2. Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att utreda i vilken utsträckning digitala verktyg används för att höja 
läsmotivationen hos högstadieelever. Syftet kommer besvaras utifrån dessa frågeställningar:  

• Hur används digitala verktyg vid läsundervisningen på högstadiet? 
• Vilka effekter får dessa verktyg för elevernas läsmotivation? 

 
3. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs en kort ordlista med begrepp som förekommer i studien, därefter 
redogörs de delar som ligger till grund för denna studie. Det avsnittet behandlar är: Elevernas 
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läskunskaper och läsundervisning, lärarens roll i klassrummet, digitalisering av skolan och 
samhället samt läroplanen och dess reviderade version.  

 

3.1 Begreppsdefinition  

• Chromebook – En enklare och billigare form av de traditionella bärbara datorerna.  

• Socrative – Är ett onlineverktyg som används för att eleverna ska kunna besvara 
frågor. Detta används vanligen vid digitala prov eller när läraren vill få en snabb 
överblick på elevernas kunskaper. 

• Kahoot – Är en hemsida full med olika spel som kan användas i undervisningen. 
• Classtools – En hemsida med spel och verktyg att använda i klassrummet, vanligast är 

olika former av ”Random Name Picker”, som används för att komma ifrån 
handuppräckning och att alla elever kommer till tals.  

• Popplet – Är en app eller en hemsida som hjälper eleverna att göra en mind-map med 
bilder, tankar och fakta.  

• Padlet – Är framförallt en digital skrivyta där lärare och elever tillsammans kan skriva 
och samla sina tankar. Eleverna kan även skriva privata dokument och sedan dela dem 
med klassen eller läraren. Läraren kan använda Padlet för att lägga ut dokument som 
eleverna behöver under kursen.  

• Todaysmeet – En hemsida där man skapar ett virtuellt rum där åhörarna kan skriva 
inlägg med frågor eller liknande. Hemsidan används ofta även som en ordlista, där 
läraren eller eleverna kan skriva ett inlägg med ett begrepp och ord som behöver 
definieras.   

• Flippat klassrum – Läraren ger ut föreläsningarna i digital form innan lektionen börjar, 
eleverna får då i läxa att se föreläsningen och lektionstiden utnyttjas istället till 
arbetsuppgifter och frågor.  

• Läsning – Studiens ska undersöka hur digitala verktyg används för att motivera en 
läslust hos högstadieelever i ämnet svenska. Med begreppet läsning syftar jag på all 
möjlig läsning som sker i klassrummet och arbetet som sker runtomkring. Det 
väsentliga i denna studie är inte vad eleverna läser, utan att de faktiskt läser.   

3.2 Elevernas läskunskaper och läsundervisning 

Idag är det en allmän sanning att elevernas bokläsande och läsförmåga har minskat. Det syns 
framförallt i resultaten från olika undersökningar som tillexempel PISA-studien, där Sverige 
från början låg bland de bästa till att under åren sjunka till bland dem sämre. 2012 kommer 
det lägsta resultatet för Sverige någonsin, där resultaten i samtliga ämnen sjunkit drastiskt och 
ligger nu i botten. Efter det, kommer vändpunkten, då resultaten under nästa undersökning 
(2015) ökat markant och Sverige ligger nu bland genomsnittet, men det är fortfarande långt 
kvar tillbaka till toppen. Vad det beror på är väl debatterat, samtliga är dock överens om att 
något måste göras innan nästa undersökning 2018 (PISA, 2017).  
 
En som synnerligen arbetar med hur man kan digitalisera skolorna, är författaren och läraren 
Patricia Diaz. Hon har bland annat skrivit Webben i undervisningen (2012) där hon till största 
del utgår från ett citat av Wayne Gretzky: ”A good hockey player plays where the puck is. A 
great hockey player plays where the puck is going to be.” (Diaz, 2012, s. 13), där hon menar 
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att pucken i detta fall är digitala verktyg. Hon ser nästan bara fördelar och möjligheter med 
digitala verktyg i undervisningen. Det är billigare, tar mindre plats och lättare att ha ett 
uppdaterat utbud (Diaz, 2012, s. 111). Diaz anser att de kommande generationerna är en 
digital generation, då de tidigt lär sig att både använda och kommunicera med digitala verktyg 
(Diaz, 2012, s. 88). Enligt henne har utvecklingen i skolorna gått långsamt, till stor del på 
grund av att lärarna varken velat, eller vetat hur de ska göra för att integrera digitala verktyg i 
undervisningen. I Webben i undervisningen skriver hon dock att lärarna idag (2012) har 
kommit en lång väg gällande sin syn och användning av digitala verktyg i undervisningen. En 
stor anledning till detta är att lärarnas kunskaper förbättrats markant och fortsätter att frodas 
(Diaz, 2012, s. 60).  
 
Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg skriver i Didaktisk design i digital miljö (2009) 
om hur synen på kunskap och lärande förändras med samhällets förändringar. De menar att 
med samhället digitalisering är svaret på hur skolan ska organiseras, inte längre självklar. Det 
är idag på många sätt friare (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009 s. 24). Selander och 
Svärdemo-Åberg anser dock att trots denna frihet, väljer ändå flera skolor att leva kvar i den 
traditionella undervisningsformen istället för att utvecklas och till viss del anpassas efter 
samhället. Enligt Selander och Svärdemo-Åberg kan digitala verktyg i undervisningen 
underlätta didaktiken på flera sätt, bland annat genom att sätta in innehållet i en kontext samt 
ge uppgiften mening och därmed skapa ett engagemang från eleverna. De lyfter en nackdel 
med digitala verktyg, bristen på förståelse. De menar att en dator saknar de mänskliga 
egenskaperna som förståelse, medlidande och så vidare. Egenskaper som Selander och 
Svärdemo-Åberg anser är angelägna i kontakten till eleverna, till exempel vid responsgivning 
(Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 49–50). 
 
3.2.1 Lärarens roll i klassrummet  
Peter Gärdenfors (2010) skriver om hur digitala verktyg kan underlätta aktiveringen av flera 
sinnen samtidigt. Han anser att det finns två sätt att bli undervisa på: visa och berätta. Enligt 
honom är kombinationen av dem två mest givande. Han skriver att visandet vanligtvis 
uppkommer i informella situationer medan berättande undervisning ofta sker mer formellt. 
Att den formella skolundervisningen blir mer informell är enligt honom nödvändigt för att 
eleverna ska vilja lära sig mer och även minnas det dem lär sig lättare. För att kombinera de 
två är digitala verktyg ett utmärkt medel, enligt Gärdenfors (Gärdenfors, 2010, s 18–19). 
Även Amanda Glimstedt skriver i Att stimulera läsintresse med stöd av digitala redskap 
(2015) att digitala verktyg hjälper eleverna genom läsningen, framförallt genom 
orienteringsfasen i boken. Läsaren kan då lättare skapa en helbild av innehållet i boken med 
hjälp av exempelvis: bilder, ljud eller rent av se plasterna eller karaktärerna som beskrivs i 
boken (Glimstedt, 2015, s. 6).  
 
Gärdenfors resonerar mycket kring lärarens roll i klassrummet, då han menar att utan en aktiv 
lärare i klassrummet kan digitala verktyg vara mer distraherande än främjande för eleverna. 
En aktiv lärare ska enligt honom: följa upp, vägleda och ställa frågor som styr eleverna i rätt 
riktning (Gärdenfors, 2010, s. 237–238). 
 
I Läsning, läsvanor och läsundersökningar (2012) diskuterar Ulf Fredriksson och Karin 
Taube flera av nackdelarna med digitala verktyg i läsundervisningen och menar att i dag kan 
de bara användas som ett komplement i klassrummet. Ett av huvudargumenten de har, är att 
läroplanen har som krav att eleverna ska få möta olika typer av texter och medier, och på 
grund av det kan inte skolan ersätta de tryckta böckerna med digitala. Fredriksson och Taube 
anser att eleverna dagligen möter digitala texter i sin vardag medan de analoga blir ovanligare 



 

5 
 

och på grund av det bör skolan ge tryckta texter mer utrymme och inte ersätta dem med en 
digital version. Författarna tillägger att det är viktigt att eleverna lär sig att hantera digitala 
verktyg då de som sagt spelar en central roll i livet utanför skolan, men att just läsningen kan 
ske i tryckta böcker (Fredriksson &Taube, 2012, s. 205–206).  
 

3.3 Digitalisering av skolan och samhället 

Enligt SCB:s senaste undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet 
(2016) använder sig 93% av alla folkbokförda av internet i hemmet under 2015 (SCB, 2016, 
s. 4). Inom skolverksamheten märks denna skiftning och ökade intresse för digitaliseringen på 
flera sätt. En-till-en projekt blir vanligare i landet och synnerligen Chromebooks är ett vanligt 
alternativ till dessa projekt. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(2011) har även den reviderats under 2017 för att digitala verktyg ska få tydligare krav. En 
bakgrund till denna revidering är att digital kompetens sedan 2006, är en av EU:s åtta 
nyckelkompetenser, det står: ”Digital kompetens: säker och kritisk användning av 
informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation” 
(Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006). 
 
I Internetstiftelsens i Sveriges årliga undersökning Eleverna och internet 2016 (2016) om 
skolungdomars internetvanor i Sverige står det:  
 

Skolverkets rapport anger att det går 1,8 elever per dator eller surfplatta i grundskolan och 1,0 i 
gymnasieskolan. När Skolverket tar bort de elever som ingår i en en-till-en-satsning blir det 
andra siffror som vi ser. Där går det nästan tre elever (2,7) på en dator i grundskolan medan 
gymnasiet närmar sig en-till-en-målet (en dator per elev) (Eleverna och internet, 2016, s. 23).   

 
Av dessa enheter i grundskolans senare år är 83% klassuppsättningar, 35% av eleverna har 
tillgång till en dator i en datasal medan 39% har tillgång till en egen dator och 22% till en 
egen surfplatta. Som citatet visar är dessa siffror så pass höga, tack vare en-till-en-satsningen 
och utan dessa projekt försvinner flera av datorerna och surfplattorna som eleverna har 
tillgång till. Troligtvis på grund av detta är det hela 56% av eleverna i högstadiet som menar 
att de använder sig av sin mobiltelefon på lektionerna för att kunna utföra vissa skolarbeten 
(Eleverna och internet, 2016, s. 22–24).  
 
Studien visar även att det dagligen är 54% av eleverna som använder sig av internet för 
skolarbetet, 40% använder internet dagligen för att skaffa information till skolarbetet. Det är 
dock bara 15% som dagligen använder internet för att slå upp ett ords betydelse, stavning eller 
översättning. Det användningsområde som har lägst procent är att läsa/lyssna på e-böcker, det 
är 4% elever som gör detta dagligen, 12% varje vecka och 26% som använt det någon gång 
(Eleverna och internet, 2016, s. 26).  
 
3.3.1 Läroplanen – reviderad med skrivningar om digital kompetens 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är ett av syftena: 
”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulera egna 
åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 252). Det är genom bland annat läsning som 
eleverna ska uppnå dessa mål, men hur de ska uppnås står inte utskrivet.  
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Att inte skriva ut hur undervisningen ska genomföras har varit ett strategiskt val sedan 1980, 
då Skolverket ansåg att lärarna själva kan få eleverna att nå de nationella målen. Dock 
fungerar det inte att ge lärarna så pass fria händer och under 2000-talet får läroplanen en mer 
detaljerad läroplan och kursmål, där det står utskrivet vad som ska läras och i vilken årskurs 
(Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 220). Läraren har fortfarande fria händer när det kommer 
till planering av genomförande av lektioner och vilka medel som ska användas, dock 
förtydligas även vilka medel som ska användas i den reviderade versionen.   
 
I den nya reviderade versionen av läroplanen (2017) har begrepp som böcker och dator till 
största del tagits bort och ersatts med digitala verktyg och olika medier. Några av kraven den 
reviderade versionen av läroplanen skriver ut är ”Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera 
i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 252) och att de ska kunna läsa och 
skriva ”Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.” (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 257). Dock är det 
som redogjort ovan, att långt ifrån alla elever har tillgång till en digital enhet att använda i 
undervisningen för att uppnå dessa mål.  
 
Dessa ändrade begrepp kommenterade Diaz redan 2012 gällande ändringen av begrepp som 
kom med den nya läroplanen 2011. Hon menar att begrepp som lärverktyg ersätter tidigare 
begrepp som böcker. Däremot sker det inte på alla ställen i läroplanen, utan i vissa fall 
kompletteras det istället med begreppen dator och internet. Dessa ändringar menar Diaz 
förstärker betydelsen av digitala verktyg i undervisningen (Diaz, 2012, s. 75–76). Den 
reviderade versionen (2017), med ytterligare ändringar av begreppen förstärker därför dem 
digitala verktygens betydelse ytterligare.  
 

4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer två avhandlingar och en bok att kort redovisas för, vilka är valda 
för att de i någon mån undersökt digitala verktygs påverkan på elevernas attityd till läsning.  
 

4.1 Christina Olin-Scheller  

Christina Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) är en studie om hur 
gymnasieelever ser på texter och läsning, framförallt det faktum att elever inte vill läsa böcker 
längre. Under studiens gång upptäcker hon att eleverna fortfarande är aktiva läsare men deras 
forum har ändrats, istället för böcker läser eleverna andra texttyper aktivt. Hon undersöker 
varför eleverna hellre läser andra texter eller helt enkelt ser filmen, i elevintervjuerna 
framkommer det att flera av eleverna upplever stora brister med att läsa skönlitteratur, 
framförallt bristen på stimulans av flera sinnen samtidigt. Olin-Scheller citerar elever där de 
pratar om filmernas effekter, skådespelare och lättsamma tillbakablickar i kontrast till 
böckerna där eleverna menar att det bara är författarens egna fantasi som kan bidra till att 
bokens handling blir fängslande (Olin-Scheller, 2006, s. 156). Hon skriver om en elevs tankar 
kring läsning kontra filmer: 
 

För Robin tycks det således vara viktigt att snabbt kunna skapa sig litterära föreställningsvärldar, 
och ta sig in i berättelsen, vilket han upplever att han gör bäst när många sinnen är engagerade. 
Filmen, liksom andra multimedier, förmedlar sina berättelser via fem kanaler – bild, grafik, 
dialog, realljud och musik. Där den typografiska texten endast har ord att tillgå för att skapa 
bilder hos läsaren, har filmen således en rad element till sin hjälp för att få fram effekter och 
kommentera skeendet (Olin-Scheller 2006 s. 156–157). 
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Olin-Scheller uppmanar därför lärare att anpassa undervisningen mer efter elevernas egna 
intressen och våga släppa på den traditionella synen på undervisning och läsning för att 
istället använda sig av nya spännande digitala medel. Hon poängterar att läsningen fortfarande 
kan och ska ske, men att den idag kan ske på andra sätt än tidigare. I avhandlingen lyfter hon 
exempel som att eleverna kan se filmen, spela spelet eller kanske besöka en hemsida som 
redogör för händelsen i kombination med läsning av texten. Det väsentliga enligt henne är att 
eleverna får aktivera flera sinnen samtidigt och att innehållet på något sätt tilltalar eleverna 
(Olin-Scheller, 2006, s. 146). 
 

4.2 John Steinberg 

John Steinberg skriver i Lyckas med digitala verktyg i skolan (2014) om hur lärare på ett 
framgångsrikt sätt kan arbeta med digitala verktyg av olika slag samt hur man undviker flera 
av de vanligaste fallgroparna. Bokens syfte är inte att berätta hur lärare ska genomföra en 
undervisning med hjälp av digitala verktyg utan snarare hur de ska tänka för att komma till en 
plats där det är möjligt att använda dem på ett framgångsrikt sätt.  
 
Ett vanligt problem enligt Steinberg är bristande infrastruktur, vilket innebär att de digitala 
verktygen inte fungerar som de ska (Steinberg, 2014, s. 22). Utan en fungerande infrastruktur 
kan inte lärarna använda de digitala verktygen utan ser dem istället bara som ett hinder eller 
problem (Steinberg, 2014, s. 71). Detta visar en annan möjlig fallgrop som Steinberg nämner, 
nämligen logistiken - var och hur allting som har med digitala verktyg att göra, ska förvaras. 
Var eleverna ska ladda datorerna eller surfplattorna, var alla sladdar ska dras, hur ska de 
användas och när ska de användas. Hur man som lärare ska göra för att framtagandet av 
datorerna inte ska ta för stor del av lektionen (Steinberg, 2014, s. 24). Steinberg menar att för 
att lösa detta måste läraren vara en trygg ledare som aktivt leder eleverna genom hela 
projektet, även framtagandet av datorn (Steinberg, 2014, s. 111). 
 
Steinberg skriver: ”Surfplatta och dator öppnar möjligheter, men det är pedagogen som måste 
utnyttja möjligheterna i sin planering av hur ett tema ska bearbetas” (Steinberg, 2014, s. 90). 
Han menar att en ytterst vanlig fallgrop flera lärare faller i är otydlighet om syftet med 
verktygen, då de förförs av löftena om effektivisering, motivering och en ökad koncentration 
genom användandet av digitala verktyg i undervisningen. Dock är det ofta otydligt vad det 
verkliga syftet med verktygen är och deras användningsområden är (Steinberg, 2014, s. 23).  
 
En annan fallgrop kopplad till lärarnas oro är avsaknad av fortbildning, lärarnas brist på 
kunskaper och därmed brister den digitala undervisningen. Steinberg menar därför att 
skolorna måste lyssna på vad lärarna själva efterfrågar, vad de ser som problem och hur dessa 
behov kan tillgodoses (Steinberg, 2014, s. 22). Han uppmanar också lärarna att själva vara 
nyfikna, dela med sig av sina erfarenheter och framförallt söka upp personer med erfarenheter 
för att få tips och råd från dessa (Steinberg, 2014, s. 84).  
 
Den största fallgropen är enligt Steinberg hur läraren tolkar sitt uppdrag (Steinberg, 2014, s. 
24). Steinberg anser att i dagens samhälle har inte skolan monopol på kunskap och att du som 
lärare måste acceptera detta för att inte tappa kontrollen helt. Steinberg skriver: ”Hur man lär 
sig blir lika viktigt som vad man lär sig. Det jag efterlyser är en bättre balans mellan vad 
samhället säger att du måste lära dig och vad eleverna säger att de vill lära sig.” (Steinberg, 
2014, s. 28). Han fortsätter: ”Om du och våra politiker inte förstår detta kommer de flesta av 
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fördelarna med digitala verktyg att försvinna. Då blir det bara så att övningarna i en lärobok 
flyter in i en surfplatta med samma fokus på innehållet.” (Steinberg, 2014, s. 28). Steinberg 
lyfter även myter med digitala verktyg i undervisningen, att eleverna automatiskt motiveras 
till att vilja läsa bara för att boken är en e-bok. Han menar att allt hänger på hur läraren 
strukturerar och följer upp uppgiften. Det är enligt honom självklart att motivation kan skapas 
med nya spännande medel, men läraren måste ändå ha ett innehåll som väcker en inre 
motivation hos eleven. Annars är det som med alla nya saker, det är bara nytt och spännande 
en liten stund (Steinberg, 2014, s. 30–31).  
 

4.3 Håkan Fleischer  

I avhandlingen En elev – en dator (2013) har Håkan Fleischer redovisat för hur 
digitaliseringen av skolorna har utvecklats under de senaste decennierna. Han skriver att i 
mitten av 1990-talet föds drömmarna om att alla elever ska ha tillgång till varsin dator i 
skolan (Fleischer, 2013, s. 20) och 1996 startar det första en-till-en projektet. Fleischer 
beskriver målet med projektet: ”Den grundläggande idén var att komma bort från 
lärarauktoritet och stimulera elevernas lust att lära, använda ämnesövergripande studier och 
åldersblandade grupper. Projektet byggde också på en betydande frihet för eleverna…” 
(Fleischer, 2013, s. 33). Resultatet visade dock att elevernas allmänna kunskaper försämrades 
och klyftorna mellan eleverna ökade. Under 2000-talet startar flera liknande projekt där 
samtliga visar en ökning av motivationen, men en försämring av betygsresultaten (Fleischer, 
2013, s. 34–35). Fleischer lyfter fram flera undersökningar som visar att anledningen till 
forskningsprojektens resultat, till stor del beror på lärarnas förmågor och attityder till 
användandet av digitala verktyg i undervisningen. Han menar därför att forskningen idag 
måste fokusera på ”vad och hur eleverna lär sig.” (Fleischer, 2013, s. 72).  

 
Ett av projekten Fleischer redogör för är Unos Uno som pågick mellan åren 2010-2013, där 
det är 24 skolor från elva kommuner som deltagit i projektet. Elevernas beskrivning av 
användandet av datorer i undervisningen är positivt då de menar att arbetet och 
undervisningen blev roligare och lättare att följa samt genomföra då datorerna på flera sätt 
effektiviserade undervisningen. Fleischer skriver:  

De uttrycker också att de har blivit bättre på att organisera skolmaterial, söka information och att 
via datorn kommunicera med sina klasskamrater. Dock anger eleverna också att datorn utgör ett 
distraktionsmoment, både under lektionstid och under övrig tid (Fleischer 2013 s. 35).  

Distraktionen eleverna tar upp är till största del sociala medier, musik och spel. Enligt 
Fleischer dras slutsatsen att elevernas resultat har en direkt koppling till användandet av 
datorer i skolan (Fleischer, 2013, s. 35). Dock menar han att dessa resultat är generaliserade, 
det inte finns några säkra jämförelsegrupper, eftersom att alla elever, klasser och 
undervisningstillfällen är unika. Han anser därför att fokuset inte ska ligga på elevernas 
resultat utan deras upplevelser av användandet digitala hjälpmedel i undervisningen 
(Fleischer, 2013, s. 71). 

 
5. Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod, urval, genomförande och analysering kring 
studiens reliabilitet, validitet, etiska aspekter och slutligen dess generaliserbarhet.  
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5.1 Val av metod  

För att besvara frågeställningarna har jag intervjuat sex högstadielärare. Tre av dessa 
intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte medan de resterande tre skedde via mail, eftersom 
att de lärarna saknade tillfällen att träffas. Under intervjuerna var det inte bara lärarnas 
resurser och arbetssätt som togs upp, utan även deras syn på digitala verktyg i undervisningen 
samt hur de uppfattade att eleverna såg på läsning och digitala arbetsmetoder. Metoden var en 
kvalitativ metod, då dessa strävar efter att förstå, beskriva och tolka för att på så sätt få fram 
en helhetsbild av fenomenet som man vill undersöka (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 43). 
Undersökningen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade samt strukturerade intervjuer. 
De halvstrukturerade intervjuerna, hade en friare struktur och ordningen på frågorna kunde 
ändras. Denna metod användes under de tre intervjuer som skedde ansikte mot ansikte och 
samtliga spelades in med hjälp av en app på min mobiltelefon.  
 
De strukturerade intervjuerna var formulerade på ett sätt så att de kan uppfattas likartat av alla 
informanter (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 128). Den metoden användes för de tre 
informanterna som svarade via mejl och formen blev därför en annan. Detta för att jag som 
intervjuare, inte kunde påverka i vilken ordning informanterna besvarade frågorna och 
möjligheten till att ställa följdfrågor försvann. I de halvstrukturerade intervjuerna fanns 
möjligheten att ta frågorna i den ordning som upplevdes naturliga för mig som intervjuare, 
utifrån bland annat de följdfrågor jag ställde. 
 
Frågorna (se Bilaga 1) var till en början lättare att besvara eftersom att de är fokuserade på 
informanternas egna tid som lärare, vilket Ann Kristin Larsen menar är ett bra sätt att börja en 
intervju på, då det uppstår en mjuk och lättsam öppning på dialogen (Larsen, 2009, s. 86). 
Därefter följde frågor om elevernas läsvanor i klassrummet och slutligen digitala tillgångar 
och arbetssätt, och avslutningsvis en fråga om vad de själva ansåg om hur digitala hjälpmedel 
kan motivera eleverna till att vilja läsa mera. En av intervjuerna skiljde sig dock åt till både 
frågorna och syftet (se Bilaga 2), då jag i detta fall intervjuade en person på grund av hans 
kunskaper och erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen istället för hans erfarenhet av 
läsning i svenska. Denna intervju var istället baserad på hans involvering i utvecklandet av 
digitala resurser i skolorna i den undersökta kommunen. Frågorna var formulerade på ett 
liknande sätt, då även dessa började med lätta frågor om hans egen erfarenhet som bland 
annat lärare. Därefter undersöktes hans syn på digitala verktyg i undervisningen och slutligen 
vilka verktyg som skolan han arbetade på tillhandahöll. Även i detta fall avslutade jag med att 
fråga om hans syn på ett möjligt samband mellan digitala hjälpmedel och en ökad motivation 
till att läsa. Det fanns dock varken tid eller utrymme att diskutera hans speciella område i en 
egen fråga i denna studie. Hans åsikter och kunskap användes istället för att analysera och 
diskutera informanternas kunskap gällande användandet av digitala verktyg.  
 

5.2 Urval 

Eftersom att syftet med studien är att se hur högstadielärare i ämnet svenska arbetar med 
digitala verktyg, begränsades mitt urval till just högstadieskolor. För att underlätta för mig 
som intervjuare, valde jag att begränsa mig geografiskt och hålla mig till en kommun (Dalen, 
2008, s. 58). Valet föll på en större kommun belägen i mellersta Sverige och jag kontaktade 
en IT-strateg som arbetar för den valda kommunen. Hon tipsade mig om två skolor som ligger 
i framkant gällande digitala verktyg i undervisningen och meddelade att det tyvärr bara är en 
skola som har en datorenhet per elev på de kommunala skolorna, men att de har som vision att 



 

10 
 

alla kommunala skolor ska ha det inom några år. Personerna hon tipsade om arbetar med att 
utveckla de digitala verktygen hos skolorna i den valda kommunen och jag ansåg därför att de 
personerna var värdefulla att intervjua. Jag mejlade därefter rektorerna på sju skolor i 
kommunen där jag gav information om mig själv, mitt arbete samt en förfrågan om lärare som 
kan tänka sig medverka i en intervju. Två rektorer meddelade att det inte fanns möjlighet till 
intervju och en rektor vidarebefordrade mitt mail till lärarna på skolan. Här tog det tyvärr 
stopp. Det som Larsen beskriver som en godtycklig urvalsmetod, vilket innebär att enheterna 
väljs ut efter kriterier som geografisk begränsning och kunskaper, var i detta fall inte hållbart. 
Jag fick svar från personerna jag fått tips om, en av dem kunde besvara frågorna via mejl 
medan den andra hade möjlighet att träffa mig samma vecka. Det är vid detta tillfälle som jag 
bytte urvalsmetod helt och använder mig därefter av snöbollsmetoden, vilket Larsen beskriver 
som: ”Forskaren tar kontakt med personer som han eller hon antar har goda kunskaper om det 
aktuella ämnet. Dessa personer kan i sin tur tipsa om andra personer som det kan vara värt att 
prata med.” (Larsen, 2009, s. 77–78). Denna metod var mer effektiv och kommer att redovisas 
mer djupet i avsnittet Genomförande.  
 
Dalen lyfter en möjlig fallgrop med snöbollsmetoden, nämligen att resultaten kan resultera i 
små och skeva urval (Dalen, 2008, s. 64). I min studie syns en tendens till detta då de flesta 
informanter har en anknytning till varandra och framförallt till den enda friskolan jag tog med 
i studien. Att det bara är en friskola jag kom i kontakt med, kan även det påverka resultatet. 
Friskolorna i den undersökta kommunen har till skillnad från de kommunala skolorna en 
större tillgång till digitala verktyg av olika slag. Dock lyckades jag inte att komma i kontakt 
med några fler friskolor trots flertalet försök.  
 
Nedan följer en sammanställning av deltagarna med fingerade namn för att skydda deras 
identitet. 
 
Deltagare Antal år Legitimerad Ämnen Digitala verktyg 
Daniel 
(muntlig) 

15 år Ja NO, ansvarig för 7-9s 
digitala utveckling 

En enhet per elev, 
Chromebooks 

Marie 
(skriftlig) 

18 år Ja Svenska, tyska och 
engelska 

32 datorer på ca 350 elever 

Linda 
(skriftlig) 

20 år Ja Svenska och bild, arbetar 
med digital utveckling för 
högstadieskolor 

20 datorer på fyra klasser, 5 
iPads och pilotprogram – 
två klasser med varsin 
Chromebook 

Sanna 
(skriftlig) 

12 år Ja Svenska En enhet per elev, 
Chromebooks 

Marcus 
(muntlig) 

10 år Nej Svenska, idrott, estet, SO 
och nu administratör 

En enhet per elev, iPad 

Angelica 
(muntlig) 

14 år Ja Svenska och SO 16 per arbetslag x 4 på 
26x3 elever 

Tabell 1. Sammanställning av deltagarna. 
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5.3 Genomförande 

5.3.1 Kontakt och insamling 
Ett informationsbrev sammanställdes utifrån en mall och skickades ut till sju skolor samt de 
personer jag blivit tipsad om. Som jag nämnt ovan gick det tyvärr tungt med att få svar från 
rektorer och jag använde mig därför av snöbollsmetoden för att komma i kontakt med lärare. 
Snöbollsmetoden visade sig vara gynnsam, vid intervjuerna frågade jag om andra möjliga 
informanter och jag fick vid varje tillfälle minst ett nytt namn och slutligen kom jag upp i sex 
informanter till studien. Tre av dessa besvarade frågorna skriftligt, medan de resterande tre 
intervjuerna skedde datumen: 8/9, 15/9 och 20/9 och varade mellan 30–50 minuter.  
 
Vid kontakten med lärarna skickades informationsbrevet ut, vilket jag även tog med mig vid 
själva intervjun. Innan intervjuerna skickade jag även ut frågorna för att låta informanterna 
bekanta sig med dem innan själva intervjun. Detta kunde jag dock inte göra med alla, då jag 
vid vissa tillfällen enbart fick ett telefonnummer. Jag gick därför igenom syftet med mitt 
arbete och intervjufrågorna i anslutning till att intervjun startade. För att underlätta 
bearbetningen av materialet tillfrågades informanterna om jag fick spela in intervjun, vilket 
godkändes av samtliga. Inspelningen skedde som sagt ovan med hjälp av min mobiltelefon. 
Det inspelade materialet transkriberades efter intervjun, för att underlätta analysen och för att 
hjälpa mig att bekanta mig djupare med materialet. Att detta steg genomfördes direkt efter 
intervjun, menar Dalen är viktigt för att öka reliabilitet (Dalen, 2008, s. 69).  
 
5.3.2 Bearbetning och analys 
Det insamlade materialet behövde sorteras, sammanställas och tolkas, vilket gjordes utifrån 
Larsens innehållsanalys. Materialet kodades, för att därefter sorteras in i teman för att 
underlätta redovisningen av materialet. När detta var gjort granskas materialet, meningsfulla 
mönster, likheter och samband lokaliseras som slutligen utvärderas utifrån analysverktygen 
som redovisas nedan och utifrån det formulerades en ny kunskap. I denna process rensades 
även irrelevant data bort för att reducera datamängden (Larsen, 2009, s. 101–102). Larsen 
poängterar även vikten vid att forskaren ska tolka utan att övertolka innehållet, vilket är 
viktigt för att öka reliabiliteten (Larsen, 2009, s. 107).   
 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Larsen skriver om möjliga felkällor som kan förekomma vid en intervju, reflekterar man över 
dessa kan man som forskare höja både reliabiliteten och validiteten på forskningens resultat. 
Reliabilitet innebär att forskningen som genomförs, ska kunna genomföras av någon annan på 
samma sätt och få ett liknande resultat (Larsen, 2009, s. 81). Om forskningen har en hög 
validitet är det relevanta frågor för frågeställningen och vid intervju ökar validiteten då det 
även finns tillfälle att ställa följdfrågor för att få fördjupade eller kompletterande svar av 
informanten (Larsen, 2009, s. 27). Detta är en av de största fördelarna med just kvalitativa 
metoder och framförallt vid intervjuer. Dock kan vissa möjliga felkällor påverka resultatet och 
framförallt reliabiliteten på forskningsresultatet, dessa felkällor redovisas nedan.  
 
Den första möjliga felkällan är intervjueffekten, som innebär att personen som intervjuar på 
något sätt påverkar informanten. Det kan exempelvis vara könspåverkat eller åldersrelaterat. 
Frågeeffekten är en annan möjlig fallgrop. Om frågorna är ledande, orden är okända eller 
frågorna otydliga, kan det påverka informantens svar. Även kontexten är relevant, då svaren 
informanten ger kan påverkas av föregående frågor. Informanten kan ge forskaren de svar 
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som informanten tror att personen efterfrågar (Larsen, 2009, s. 108–109). För att undvika 
sådana saker ska frågorna och dess ordningsföljd tänkas igenom noga innan själva intervjun. 
Under intervjun ska forskaren försöka få informanten att känna sig trygg att svara genuina 
svar samt undvika att värdera informanten eller svaren som ges. Som intervjuare bör 
forskaren inte visa vad hon själv tycker eller vad som är rätt eller fel svar på frågan (Larsen, 
2009, s. 87).  
 
Jag upplever att svaren jag fick av informanterna är ärliga. Detta bygger jag på att frågorna 
inte är personliga eller värderande utifrån personens egna styrkor eller kunskaper, utan 
sammanhänger med de resurser som skolan de arbetar på tillhandahåller. En sak som visar att 
det resonemanget stämmer, är det faktum att både svaren som getts skriftligt och muntligt 
innehåller liknande uppfattningar. Larsen skriver att det kan vara svårare för informanter att 
vara ärliga ansikte mot ansikte med intervjuaren, kontra de gånger de får svara skriftligt. Dock 
försvinner då som tidigare sagts, möjligheten att ställa följdfrågor eller reda ut möjliga 
missförstånd som kan uppstå (Larsen, 2009, s.  27). Detta löste jag genom att tillfråga 
informanterna om jag fick tillåtelse att återkomma vid eventuella frågor, vilket samtliga 
acceptera.  
 
En fördel med de skriftliga svaren är att de är markant mindre tidskrävande att bearbeta. Jag 
får svaren snabbt och smidigt från mina informanter och kan därefter enbart läsa mig till deras 
svar. Vid intervjuerna måste ett möte bokas, tid avsättas för själva intervjun och därefter 
kommer det mest tidskrävande - att skriva in svaren i ett dokument. Denna nackdel är något 
som Larsen menar är en av de större nackdelarna med intervjuer (Larsen, 2009, s. 27). 
Däremot missar man chansen att ta in informantens kroppsspråk och det innehåll som 
förekommer mellan raderna när svaren sker skriftligt, vilket Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström påpekar är en viktig del i tolkningen av svaren informanten ger (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013, s. 129). 
 

5.5 Etiska aspekter 

En av de viktigaste etiska aspekterna en forskare måste ta hänsyn till vid hantering av 
människor, är informanternas anonymitet. Eriksson Barajas m.fl. lyfter vikten av att vara noga 
med att dra korrekta slutsatser utifrån informanternas utsagor och redovisa deras svar väl 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 141). Informanterna ska sedan kunna läsa resultatet och 
känna igen sina åsikter i texten men samtidigt förbli helt anonym (Larsen, 2009, s. 107). Ett 
sätt att göra detta är att använda sig av citat för att fånga upp det väsentliga eller något som 
tjänar som exempel för vad flera svarade eller tvärtom, var helt unikt för en individ (Dalen, 
2008, s. 106). Larsen lyfter vikten vid att hålla ordning på informanterna och deras enskilda 
svar, vilket även höjer reliabiliteten på resultatet (Larsen, 2009, s. 81). För att skydda lärarnas 
identitet använder jag mig av fingerade namn. Jag undviker att säga vilken kommun och stad 
jag behandlar i uppsatsen för att även på detta sätt hålla lärarna anonyma.  
 

5.6 Generalisering 

Fejes och Thornberg (2009) skriver: ”Generalisering handlar om i vilken utsträckning 
studiens resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått 
i studien” (Fejes & Thornberg, 2009, s. 228). De och Barajas m.fl. menar alla att ett 
slumpmässigt urval ger en högre grad av extern validitet, vilket betyder grad av 
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generaliserbarhet. Målet med att generalisera är att urvalet som deltog i studien ska kunna 
representera hela populationen (Barajas m.fl., 2013, s. 100). Urvalet måste därför vara 
tillräckligt stort och bestå av slumpmässigt valda människor. Det är framförallt här som 
kvantitativa forskare menar att den kvalitativa forskningen brister, då urvalet är för litet och 
kan därför inte representera alla fall. Fejes och Thornberg menar däremot att de kvantitativa 
metoderna har en större fallgrop, nämligen bortfallet. Bortfallet utgörs av de individer/grupper 
som inte deltar i undersökningen trots att de ingår i ett urval av exempelvis 100 elever. En 
eller flera grupper faller då bort från resultatet som inte blir rättvisande (Fejes & Thornberg, 
2009, s. 229). Larsen har en annan syn på vad som är generaliserbart, hon menar att 
slumpmässiga urval inte går att generalisera, inte heller snöbollsmetoden som jag använt mig 
av i denna studie. Hon anser att vid sådana mer slumpartade metoder är det alltid grupper som 
försvinner, vilket gör att resultatet inte kan representera hela befolkningen. Hon menar därför 
att forskaren bör använda sig av ett godtyckligt urval där forskaren fokuserar på mindre 
utvalda grupper och gör detta tydligt i sin studie, vilket medför att resultatet är generaliserbart 
för just de utvalda grupperna. (Larsen, 2009, s. 78)  
 

6. Teoretisk anknytning 
För att analysera resultatet från intervjuerna utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2000) och gör analysen med hjälp av Steinbergs fyra nivåer av digitala verktyg och tre nivåer 
av pedagogik (Steinberg, 2014). Säljö fokuserar på kunskap och lärande medan Steinberg 
koncentrerar sig på ett digitalt perspektiv i undervisningen.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Roger Säljö utgår ifrån Lev Vygotskijs teorier om hur människan lär (Säljö, 2000, s. 11) där 
han bland annat lyfter de teknologiska och sociala utvecklingar som sker i samhället och hur 
de påverkar hur individen får del av information, färdigheter och kunskaper. Dessa är under 
ständig förändring då samhället fortsätter att utvecklas, formas och förändras. Därför menar 
Säljö att ett samhälles bildningskrav baseras på det samhälle individen lever i, det innefattar 
inte bara vad och hur mycket vi ska lära oss utan även på vilket sätt denna lärdom ska 
införskaffas (Säljö, 2000, s. 13–14). Säljö lyfter som exempel tidigare samhällen, där 
memorering av en hel text både var nödvändigt och vanligt. Idag menar han att vi inte bara 
kan lära oss en text eller ens bara läsa orden, nu är det viktigt att förstå textens innehåll och 
syfte. För att förstå detta måste då läsaren även ha kunskaper om samhället och dess 
traditioner där texten uppkom (Säljö, 2000, s. 17). Säljö skriver: ”… det handlar om hur 
människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder 
sig av de redskap som kulturen tillhandahåller” (Säljö, 2000, s. 18). Inom det sociokulturella 
perspektivet är därför samspelet mellan individen och samhället av stor vikt, framförallt 
människans fysiska och psykiska redskap som hjälper henne att förstå omvärlden, främst 
genom kommunikation (Säljö, 2000, s. 20).  
 
Säljö lyfter Vygotskji teori om att människan befinner sig i olika zoner i sin utveckling. En av 
dessa zoner är den proximala utvecklingszonen. Som namnet tyder innebär det den zon 
mellan individens kunnande och dit hon kan nå med stöttning från redan kunniga personer. 
Dessa kunniga personer är ofta vuxna men kan även vara mer jämnåriga kamrater, bara dessa 
personer kan området bättre än individen själv (Säljö, 2000, s. 120). När dessa kunniga 
personer ska hjälpa individen till dess framtida kompetens är det kommunikativa stöttor 
(scaffolds) som den kunniga personen använder sig av för att stötta individen. Säljö menar 
dock att denna utvecklingszon enbart uppstår när individen själv är mottaglig för stöttningen 
från de mer kompetenta personerna (Säljö, 2000, s. 123).  
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Inom det här perspektivet kan människan inte påverka att hon lär sig saker, då Säljö menar att 
människan ständigt lär sig nya saker. Det hon kan påverka är vad hon lär sig och i vilka 
situationer. Säljö lyfter därför lärarnas avgörande roll men menar att dessa ibland kan bli för 
bekväma i sin undervisningsroll och tappar kunskapen om hur man hittar andra och nya vägar 
att gå. Utbildningen blir lätt därför densamma och nya undervisningsmetoder kan ses 
problematiska eller rent av omöjliga (Säljö, 2000, s. 47). I dagens samhälle har dessa 
undervisningstraditioner utmanats av den digitala utvecklingen, menar Säljö (Säljö, 2000, s. 
207). Att kunna läsa och skriva är fortfarande nödvändigt för att vara en fungerande social 
varelse, men som skrivit ovan ändras även synen på vad som ska läsas och skrivas i och med 
samhällets förändringar (Säljö, 2000, s. 157).  
 
En enligt Säljö uppenbar konsekvens av digitaliseringen är att man även måste lära sig att 
behärska den nya teknologin i dess olika användningsområden (Säljö, 2000, s. 241). Utöver 
nya läs- och skrivkunnigheten ändras även kommunikationen och interaktionen med mer 
kunniga personer, då detta nu även kan ske genom en maskin eller rent av med en. Individen 
kan nu med hjälp av maskinen även visualisera det den ska lära sig. En ökad förmåga till 
simuleringen är även tillgänglig genom att maskinen kan aktivera flera av individens sinnen 
samtidigt (Säljö, 2000, s. 245–246). Informationstekniken öppnar även upp för individen och 
klassrummet då informationen och kommunikationen kan ske direkt och över hela världen. 
Säljö lyfter debatten om dessa nya undervisningsvisioner där många menar att det snarare är 
ett hot mot den tysta kunskapen (Säljö, 2000, s. 247).  

I vårt århundrade har filmen, televisionen, bandspelaren, inlärningsmaskinerna och datorn 
beskrivits som radikala förnyare av skolan och som utrustning som i princip skulle göra skolan 
och undervisningen onödiga. Inte sällan målas den nya tekniken upp som en pedagogisk 
förnyare som gör traditionella sätt att lära omoderna …. Utbildning och kunskap kan nu spridas 
till alla oavsett var man bor och man behöver inte heller längre ha tillgång till lärare eller 
medstuderande. Många av dessa beskrivningar präglas av stark övertro på teknikens betydelse 
för lärande och de bygger på en sammanblandning av information och kunskap  

  (Säljö, 2000, s. 247–248). 
 
Säljö menar att digitaliseringen både löser och skapar problem, då lärande i grunden alltid 
kommer att handla om samspelet mellan människor och sådana resurser. Detta framförallt då 
skolan är en socialt organiserad utvecklingszon och att den därför alltid kommer att befinna 
sig i ett dilemma om hur den ska tillfredsställa allas förväntningar och krav (Säljö, 2000, s. 
248–249).  
 

6.2 Steinbergs nivåer som analysverktyg 

Steinberg är en stark inspiratör inom utvecklingsfrågor som rör skolverksamheten och är vald 
till denna studie för att bidra med redan etablerade begrepp och modeller för att lättare kunna 
besvara studiens frågeställningar.  
 
6.2.1 Fyra nivåer av digitala verktyg 
Det är till största del Steinbergs svenska version av Ruben Puenteduras modell med fyra 
nivåer av digitala verktygs användning i undervisningen: ersätta, utveckla, modifiera och 
omdefiniera. Det första steget handlar om att digitala verktyg ersätter andra verktyg, det som 
tidigare gjorts med papper och penna görs nu med en dator. Själva innehållet och uppgiften är 
densamma, det enda som skiljer sig är hur redskapet används. Detta steg är roligt och 
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intressant fram till att även de digitala verktygen blir en vanlig del av vardagsundervisningen 
och tappar på så sätt sin attraktion. Steinberg lyfter att en fördel med det här steget är att 
lärarna, eleverna och föräldrarna lättare kan hålla koll på elevens arbeten samt deras 
utveckling.  
 
Det andra steget, utveckling, innebär att undervisningen ska förstärkas med hjälp av digitala 
verktyg. Steinberg skriver: ”Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare 
men den förenklar och förbättrar resultatet genom att stärka vissa funktioner” (Steinberg, 
2014, s. 17). Exempelvis med hjälp av Powerpoint för att förstärka genomgången, att 
kommunikationen sker genom e-post och hela klassen kan ha en molntjänst där de kan både 
hämta och lämna uppgifter.  
 
Modifiera är det tredje steget där skoluppgifterna i sig görs med hjälp av digitala verktyg. 
Exempelvis att de integrerar filmer, bilder eller ljudfiler i sina arbeten. De digitala verktygen 
ska nu inte bara förstärka arbetet utan modifiera elevernas agerande i projektarbete.  
 
Sista steget innebär att omdefiniera lärandet, att låta eleverna göra saker som skulle vara 
omöjliga utan digitala verktyg (Steinberg, 2014, s. 18–19).  
 
Steinberg ger exempel på de fyra nivåerna med hjälp av hur elevernas arbetsprocess kring 
tillverkandet av en fågelholk i träslöjden kan te sig. På första nivån bygger eleven fågelholken 
och dokumenterar arbetet med hjälp av kameran i sin mobiltelefon och redovisar därefter hur 
arbetet gått till. På andra nivån (utveckla) ska eleven själv leta fram designer på internet och 
därefter genomföra en presentation av dessa designer med hjälp av digitala verktyg som Prezi. 
I det tredje steget ska eleverna däremot bygga en fågelholk i virtuell form i ett 3D-program. 
Denna skiss ska sedan bytas med någon annan elev i klassen och därefter byggs en fågelholk 
utifrån den andras design. Eleven ska här notera problem som kan uppstå på grund av brister i 
skissen och på så sätt hjälpa varandra att se hur man gör en bättre instruktion. I sista nivån ska 
eleverna designa en fågelholk i samarbete med personer från ett land dit fågeln reser över 
vintern. Eleverna ska starta en egen projektgrupp där de ska dela dokument, skisser och idéer 
med varandra och även ta in skillnaden på miljön i de olika länderna (Steinberg, 2014, s. 20). 
 
Steinberg beskriver nivåerna: ”De första två nivåerna handlar om en förhöjning och 
förbättring av undervisningen, medan de två andra punkterna handlar om en förändring och 
transformation av undervisningen ” (Steinberg, 2014, s. 20). Idag menar Steinberg att de 
flesta skolor och lärare stannar vid det andra steget, vilket han inte ser som något konstigt då 
det krävs mycket mer tid, arbete och ett annat tänk för att genomföra de två sista stegen i 
modellen (Steinberg, 2014, s. 22).  
 
6.2.2 Tre nivåer av pedagogik 
Steinberg menar att även pedagogiken påverkas av de ovannämnda nivåerna och att en lärare 
kan befinna sig i tre olika faser: förmedlingspedagogik, motivationspedagogik och 
processpedagogik.  
 
Den vanligaste formen är förmedlingspedagogik där de digitala verktygen används på samma 
sätt som läroböckerna tidigare gjort. Inom denna pedagogiksnivå är det vanligt att lärarna 
fallit i fallgropen avsaknad av fortbildning som medför att lärarna saknar verktygen och 
kunskaperna för hur de ska använda de digitala verktygen på ett annorlunda sätt än som 
ersättningsverktyg.  
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Nästa steg är när läraren försöker motivera och engagera eleven genom att använda olika 
digitala aktiviteter, motivationspedagogik. Vilket exempelvis sker genom att eleven får skapa 
sagofigurer i en app för att illustrera karaktärerna i boken de läser. Enligt hans observationer 
är det tydligt att eleverna uppskattar lektioner med möjligheter till stor variation och 
kreativitet.  
 
Sista steget som Steinberg tar upp är processpedagogik, där processen är lika viktig som 
innehållet (Steinberg, 2014, s. 86–87). Steinberg skriver: ”Här ges utrymme för 
undersökningar som baserar sig mera på elevernas frågor och som kan ta längre tid. Läraren 
får rollen av handledare, mentor, vägledare, uppmuntrare och kravsättare” (Steinberg, 2014, s. 
87). Här är elevens intresse av stor vikt, då läraren hela tiden försöker hitta delar som eleven 
intresserar sig av så att läraren kan hjälpa eleven att fördjupa sig ännu mer (Steinberg, 2014, s. 
89). Dock menar Steinberg att flera lärare uttrycker en oro över det ökade egna arbete som 
uppstår med digitala verktyg och därmed ett minskat stöd från lärarna. Denna oro menar 
Steinberg är onödig då det är läraren själv som strukturerar arbetet, och det är därför ens egen 
uppgift att se till att vägleda och stötta eleverna trots att de ska arbeta själva. I sådana fall kan 
en lärare bidra med riktlinjer och framförallt finnas tillgänglig genom hela arbetet och följa 
upp eleverna kontinuerligt. Han menar att elever som vet vad och hur de ska genomföra en 
uppgift är lugnare och effektivare, men som redogjort ovan, är det lärarens jobb att hjälpa 
eleverna dit (Steinberg, 2014, s. 23–24).  
 
Lärarna måste som tidigare nämnt, acceptera att synen på kunskap har förändrats i och med 
digitaliseringen och eleverna är nu vana att lära sig på andra sätt, i snabbare takt och om flera 
saker. Steinberg belyser problematiken med den traditionella undervisningen, där läraren 
kräver att eleverna ska lära sig en specifik sak på ett speciellt sätt på en satt plats och inom en 
viss tid och sedan redovisa denna kunskap på ett redan valt sätt, vilket inte längre fungerar 
(Steinberg, 2014, s. 35). Steinberg menar inte att lärarna ska ha mindre kontroll i skolan, utan 
de ska kontrollera rätt saker: ”Det man kontrollerar är processen, strukturen och kvaliteten i 
elevernas arbeten – och lärare har en mycket viktig roll i detta. Det är dock en annorlunda roll 
än tidigare…” (Steinberg, 2014, s. 35).  
 

7. Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att försöka reda ut hur de intervjuade lärarna ser på läsning, hur 
de använder sig av digitala verktyg och vilken effekt dessa får samt vad deras uppfattning är 
gällande digitala verktyg som motiveringsstimulerande verktyg. Det är utifrån dessa svar som 
jag har försökt att besvara studiens huvudfrågor, vilka är: 

• Hur används digitala verktyg vid läsundervisningen på högstadiet? 
• Vilka effekter får dessa verktyg för elevernas läsmotivation? 

I slutet av varje fråga följer en analys av lärarnas svar baserat på de teoretiska ramverken som 
redogjorts ovan. Avsnittet inleder jag med en kort presentation av lärarna som deltog i studien 
och de digitala verktygen skolan de är verksamma på tillhandahåller.  
 

7.1 Presentation av lärarna och tillgång till digitala verktyg 

Marie arbetar på en kommunal skola nära centrum där hon undervisar som språklärare i 
svenska, tyska och engelska. Vid tillfrågan om deltagande skrattade Marie hjärtligt och sa 
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”Givetvis! Även om digitala verktyg liksom får en att hånskratta lite lätt desperat. Vilka? 
Liksom…” På skolan hon arbetar på finns det 32 datorer i en datasal.  
 
I skogen, 42 kilometer från staden ligger en kommunal skola där varje elev i årskurs 3–9 är 
försedd med varsin Chromebook. Personen som är ansvarig för den digitala utvecklingen 
bland högstadieelever i den undersökta kommunen och anledningen till det höga antalet 
enheter per elev på skola, är Daniel. Utöver detta ansvar är han även mattelärare på skolan, 
där han försöker integrera digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt. 
 
På samma skola som Daniel arbetar Sanna som svensklärare. Med en enhet per elev utnyttjas 
de digitala verktygen ofta, men det är långt ifrån det enda arbetssättet. Hon låter läsningen 
även ske i tryckta böcker och delar ofta ut papperskopior på dikterna de arbetar med i klassen. 
Sanna menar att det är viktigt att kombinera dem två. 
 
Linda arbetar även hon som en av de ansvariga för att utveckla digitala verktyg i 
undervisningen i den omnämnda kommunen. Hon arbetar på en kommunal skola en bit från 
staden, där hon utöver sitt digitala ansvar undervisar i svenska och bild. Visionen är även här 
en enhet per elev, men än så länge är det två utvalda klasser som genomgår ett pilotprojekt där 
varje elev tilldelats varsin Chromebook. De övriga fyra klasserna delar på en datavagn med 20 
datorer.  
 
Marcus arbetar i nuläget som administratör på en friskola belägen mitt i stan i den omnämnda 
kommunen. Skolan har en grund i idrott men ligger även i framkanten när det gäller digitala 
verktyg, varje elev har varsin iPad och visioner om programmeringskurser är inom räckhåll. 
Han har tidigare arbetat som bland annat svenska och SO-lärare på skolan. Marcus tror på att 
låta eleverna möta ”verkligheten” utanför skolan genom praktik eller författardagar, där 
eleverna får chansen att möta författare av olika slag. 
 
Som i alla städer finns det några områden som anses vara lite finare att bo i, på den 
kommunala skolan belägen i detta område arbetar Angelica som SO och svensklärare. 
Angelica är relativt ny på skolan och har tidigare arbetat med Marcus på friskolan. Bytet av 
skolor är Angelica relativt nöjd med men beskriver det även som en resa 15 år tillbaka i tiden, 
Hon har gått från en skola med en datorenhet per elev till en skola med fyra datavagnar med 
16 datorer i vardera på 26 elever i varje klass. Antalet datorer i vagnarna medför att läraren 
måste boka flera vagnar för att kunna förse alla elever med varsin dator under lektionen. Detta 
är grunden till hennes resa i tiden och hennes dystra uttryck: ”Jag var ju digital en gång i mitt 
arbetsliv”. 
 
På samtliga skolor har lärarna varsin bärbar dator och klassrummen är utrustade med 
projektorer och högtalare. Skolorna tillhandahåller även några iPads eller extra datorer för 
elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 

7.2 Hur uppfattar lärarna elevernas syn på läsning? 

Vid intervjun tillfrågades informanterna: "Hur uppfattar du elevernas syn på läsning?" 
Genomgående svarade lärarna att eleverna tycker det är jobbigt att läsa. Marie berättar om att 
flera elever har ett stort motstånd till läsning. Hon anser att de flesta eleverna tycker att det är 
jobbigt och har antagligen aldrig läst en bok på eget bevåg. Marie har själv försökt förstå vad 
det kan bero på och har kommit fram till att det kan bottna i att eleverna aldrig riktigt knäckte 
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läskoden, vilket medför att deras lästeknik idag är långt ifrån optimal, speciellt då dessa elever 
ofta lämnas själva till att klara av texterna. 
 
Angelica menar att de flesta elever inte vill läsa överhuvudtaget. ”Det är jobbigt, det är 
jobbigt, det är jobbigt. Och varför ska vi göra det här, det är jobbigt.” Härmar hon visa elevers 
uttryck vid läsning i undervisningen. Angelica menar däremot att eleverna gillar när man läser 
högt för dem, vilket medför att högläsning är ett vanligt inslag i hennes klassrum. 
 
Marcus lyfter sin tid som resurs, där han menar att han fick se en annan bild av elevernas 
attityd till läsning. Eleverna tycker att det är tråkigt att läsa, säger han. Han menar att det 
beror på att eleverna saknar en ro i kroppen, vilket innebär att de inte kan lägga sig ned och 
läsa en bok. Boken går för långsamt för elever som är vana med att allt går mobilsnabbt, som 
han uttrycker sig. Ett liknande spår är även Linda inne på, där hon menar att eleverna gärna 
ersätter text med rörliga bilder. Hon skriver: ”Med andra ord tränar man andra sätt att förstå 
och lära in saker än genom skriven text”. Linda utvecklar sig och tillägger att det även 
medfört en sämre läsförståelse bland eleverna samt att de läser minde och mindre. 
 
Angelica berättar att lärarna under förra året, gick läslyftet och en av uppgifterna var att titta 
på vad eleverna faktiskt läser. Hon menar att det tydligt framgick att eleverna inte var 
medveten om att de faktiskt läste när de använde sig av sociala medier och likande. Eleverna 
menade att det var roligt att läsa där, men läroböcker var bara jobbigt att läsa. Hon lyfter igen 
att högläsning är en bra väg förbi den tråkiga läsningen. Dock ska det vara hon som läser 
enligt eleverna och inte en ljudbok, då skolans ljudböcker har en sån jobbig röst enligt 
eleverna. Angelica härmar eleverna: ”Åhhh, va jobbig röst, kan man inte byta den? Åh… vad 
jobbigt.” Angelica förklarar att ljudtjänsterna egentligen är till för elever med dyslexi och 
därför tycker eleverna som inte har svårigheter att det är väldigt jobbigt att lyssna på dessa 
ljudböcker. Men hon menar att trots den jobbiga rösten så väljer ändå flera elever att använda 
dessa ljudtjänster istället för att behöva läsa själva.  
 
I intervjun med Marcus tas frågan upp om eleverna läser andra texter än böcker. Han menar 
att de läser mycket på telefonerna och paddorna då många av dem anser att det är tråkigt att 
hålla en bok i handen. Vid läsningen i klassrummet kan det vara svårt för vissa att motivera 
sig. Han menar att det finns vissa elever som kommer till skolan och sover av lektionerna, han 
beskriver det som ”ett annat forum”, ett forum där eleverna inte är med. Ett annat problem 
med elevernas minskade bokläsning och ökade digitala läsning, är deras bristande källkritik, 
säger Marcus. Med detta menar han att även om de läser på sociala medier är ju källkritiken 
”nollkoll”, vilket innebär att det eleverna faktiskt läser ändå inte gynnar dem på något sätt, 
enligt Marcus. 
 
Sanna är den enda läraren som uttrycker en positiv bild av elevernas attityd till läsning. Hon 
skriver: ”Jag uppfattar elevernas syn på läsning överlag som positiv. De kan uttrycka att det 
kan vara jobbigt att läsa längre texter i t ex SO och NO. När jag i svenskan presenterar en 
skönlitterär bok tycker jag oftast att det mottas väl.” Denna syn är hon som sagt ensam om, de 
övriga lärarna menar att det finns ju alltid några som läser men nästan ingen av dem nämner 
dessa elever, utan fokuserar på de som tycker att det är jobbigt. Marie skriver exempelvis lite 
kort: ”Ett litet antal är bokmalar och läser konstant”. Daniel pratar också lite kort om att det är 
få som läser. De hade på skolan pratat om vikten av att läsa och att undersökningar visar att 
läsförståelsen minskar och därmed resultaten. Inte bara resultaten i svenska, utan i alla ämnen. 
Han menar att när de undersökte hur många elever som läst under sommarlovet var det i 
årskurs 7, fyra eller fem utav 36 elever som läst en hel bok under sommaren. ”Såå, det är ju 
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inte en hög status direkt”. Han menar att det gäller att hitta intresset hos eleverna. Han lyfter 
Zlatans bok (2011), som det var många av eleverna som själva valde att läsa. Daniel lägger till 
att eleverna läser mycket på skolan och att de genom detta då får sin läsning. Han avslutar 
med att säga: ”Men det är ju klart, att fler spontat hemma skulle behöva läsa. Visst är det så”. 
 
7.2.1 Bekvämlighetszon 
På grund av att avsnitt 7.2 till största del fungerar som en bakgrund till deras övriga svar i 
undersökning, är svaren svåra att analysera utifrån de analysverktyg som redovisades tidigare. 
Det som till viss del kan analyseras är Säljös teori om att lärarna stannar i sin 
bekvämlighetszon istället för att testa nya, digitala undervisningsformer (Säljö, 2000, s. 47). 
Säljö menar att det framförallt är den digitala utvecklingen som utmanat läsningen i 
undervisningen, eller läsningen överlag (Säljö, 2000, s. 207). Anledningen till detta är att vad 
eleverna läser och hur texterna kan läsas inte längre bara sker i tryckt form, utan idag sker 
läsningen överallt och på olika sätt. Lärarna är som sagt kvar vid den traditionella synen och 
fokuserar på fack- och skönlitteratur.  
 

7.3 Hur används digitala verktyg i undervisningen och vilken effekt 
får dessa? 

I avsnitt 7.3.1 – 7.3.6 görs en resultatredovisning utifrån informanternas svar på intervjuerna. 
I 7.3.7 görs en gemensam analys av dessa avsnitt.  

 

7.3.1 När digitala verktyg saknas 
Marie som saknar digitala verktyg i en högre utsträckning väljer att lyssna på musik, se 
filmen och sedan skriva digitalt med eleverna. För att motivera eleverna till att läsa, varierar 
hon läsprocessen genom att låta dem läsa enskilt, i par eller i grupp. Därefter försöker hon 
även variera arbetsuppgifterna till läsningen för att eleverna ska motiveras till att läsa mer. 
Hon tror att läsprocessen skulle kunna effektiviseras om de läste mer tillsammans, detta för att 
de svaga läsarna då får möjlighet att lyssna till de starkare läsarna om hur man tänker och gör 
rent praktiskt vid läsning av en text. För att göra undervisningen roligare får elevernas 
mobiltelefoner gästa i klassrummet emellanåt, det är då spel och likande inslag som 
förekommer. Marie menar däremot att det arbetssättet i nuläget inte kan utvecklas eller 
användas i överflöd, då hon av flera skäl egentligen inte vill ta in mobiltelefonerna i 
klassrummet.  
 
Även Linda uttrycker en saknad av digitala resurser på skolan och på grund av det läser de i 
stort sett ingenting i digital form. Hon ser däremot möjligheterna som finns om de får en enhet 
per elev, då läsning av tidningar och bloggar skulle kunna ske. En annan fördel enligt Linda 
skulle vara att skolan då tillhandahåller fler inlärningsmetoder för de olika eleverna och deras 
skilda behov. Hon nämner att hon själv föredrar en tryckt bok, som hon kan hålla i och vända 
blad men vill att arbetet runtomkring gärna kan ske digitalt. Hon skriver: ”Det man tränar 
kring läsningen handlar ju om att anamma ett tankesätt och lässtrategier som leder till ökad 
förståelse och här tror jag inte att det spelar någon roll om läsandet sker i en bok eller på t. ex. 
en platta.” Linda menar att hur läsningen sker, beror på vad individen själv föredrar och att de 
digitala verktygen är ett utmärkt sätt för att möta varje elevs individuella behov.  
 
Angelica är redogör för sin frustation över bristen på digitala verktyg, speciellt då skolan hon 
arbetar på håller på att sortera bort även de analoga verktygen, som läroböcker. Hon menar att 
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det inte finns några läroböcker i svenska och SO för att skolan har köpt in en portal istället, 
men portalen kan eleverna inte använda för att de inte har några datorer att öppna den på. Det 
medför att lärarna skriver ut uppgifterna och gör papperskopior som eleverna får till varje 
lektion, trots att det är mot kopieringslagen. En nackdel med detta är alla papper som måste 
sparas och ibland även återtas till nästa lektion, vilket Angelica menar att eleverna har 
svårigheter med. Detta lyfter även Marcus som en stor fördel med en enhet per elev, då 
eleverna på ett enkelt sätt kan ha allting samlat på en plats. Eleverna kan även här se hur de 
ligger till, få respons och förbättra sitt material. Han menar att digitala kopior underlättar för 
alla inblandade.  
 
7.3.2 Hur digitala verktyg används 
Vid själva arbetet använder Linda ofta kombinationen av en whiteboard och en 
dokumentkamera för att samla klassen. De kan där läsa tillsammans, reda ut svåra ord eller 
arbeta med uppgifter. Hennes egen dator används ofta, och hon nämner webbtjänster som 
Popplet, Padlet och Todaysmeet som hon använder i arbetet med eleverna. När datavagnen är 
upptagen tar Linda in elevernas mobiltelefoner i undervisningen. Det vill hon helst undvika 
och önskar att eleverna får varsin datorenhet för att underlätta skrivandet och läsandet. Hon 
tillägger att det inte bara är att ge ut datorer till skolor utan elever och personal måste utbildas 
för att verktygen ska användas på rätt sätt.  
 
En metod som Daniel använder sig mycket av är flippat klassrum, där eleverna ska se en kort 
föreläsning på tre minuter innan lektionen börjar. Denna filmföreläsning ser de på sin 
mobiltelefon eller sin Chromebook, vilket även är elevernas enda läxa i matematik. Här har de 
nu även lagt till ett verktyg som gör det möjligt att ställa en fråga till eleverna, för att på detta 
sätt kunna se vilka elever som faktiskt sett filmen. Daniel menar att trots den korta längden på 
filmen och att de inte får någon annan läxa, finns det ändå elever som väljer att inte titta på 
filmen. Utöver detta arbetar Daniel mycket med responssystem, till exempel vad eleverna 
tycker om lektionerna men även svar på matematiska problem. Han tycker det är viktigt att 
veta vad eleverna tycker men framförallt hur de tänker. Svaren eleverna ger på mattefrågorna 
får de sedan argumentera för och emot med en elev som svarat annorlunda. Eleverna får här 
se hur andra kan tänka, träna sig i kommunikation och diskussion vilket han menar även 
hjälper eleverna i andra ämnen då deras språk förbättras med dessa övningar.  
 
7.3.3 Se filmen eller lyssna på boken  
Marcus berättar att läsundervisningen skiljer sig åt beroende på vilken årskurs eleverna går i. I 
årskurs 7 läser eleverna Ondskan av Jan Guillou, men för att underlätta läsningen får de 
lyssna på boken samtidigt som eleverna själva följer med i texten. Samma sak gör även 
Angelica men då i årskurs 8. Hon menar att ljudboken är nödvändig vid läsandet av denna 
bok, då språket är för komplicerat på grund av dess stundvis dialektala språk. Däremot anser 
hon att det tar väldigt lång tid, då eleverna bara kan lyssna på lektionstid. Eleverna uppskattar 
detta och har infört högläsning eller ljudboksstund varje fredagspass under svensklektionerna. 
Högläsning är något som Angelica ofta arbetar med, då hon anser att eleverna idag är för 
svaga läsare för att själva ta sig igenom texter av olika slag.  
 
Att se filmen som är baserad på boken är ett vanligt inslag i undervisningen som samtliga 
lärare tar upp men ingen riktigt går djupare in på. Jag som intervjuare ställer heller inga 
följdfrågor om denna metod, då den använts flitigt under flera års tid. Angelica berättar om 
tillfällen som läsningen av boken är bättre än filmen enligt eleverna själva. Ett tillfälle är när 
de läst Skriet från vildmarken av Jack London och eleverna fullkomligt älskade boken, men 
filmen ”pratade eleverna sönder” som hon uttryckte sig. Hon menar att eleverna verkligen 
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förstod boken och kunde därför göra en väldigt bra jämförelseanalys till filmen, då eleverna 
själva kunde se så många skillnader. Dessa filmanalyser gör hon gärna till ett digitalt prov, via 
programmet socrative. Där kan man som lärare på ett enkelt sätt göra ett prov med olika typer 
av frågor: flervalsfrågor, öppna frågor samt sant eller falskt frågor. Hon tillägger att hon själv 
undviker öppna frågor för att eleverna då måste svara precis som hon själv har skrivit. I valet 
av själva frågorna får eleverna vara med och lägga fram förslag på frågor och därefter sätter 
Angelica ihop dessa till ett prov. Angelica berättar om effektiviseringen av att använda sig av 
digitala prov, då eleverna får provet rättat på en gång medan hon inte behöver göra något 
förutom själva provet, som hon även får hjälp med av eleverna. En av de största fördelarna 
hon sett med de digitala proven är att eleverna av någon anledning har lättare att visa sina 
kunskaper där. Hon berättar att dem senaste digitala proven hon haft med eleverna, har alla 
elever fått godkänt på.  
 
7.3.4 Skapa en egen bok 
Marcus berättar att, trots en enhet per elev, är hälften av texterna de läser analoga. Mycket av 
de digitala texterna de läser är bloggar, insändare och nyhetsartiklar. Han menar att hålla och 
läsa i en bok är en speciell känsla som inte är densamma med en platta. Tryckta böcker är 
något som han tycker är en viktig del för motivationen överlag. Eleverna kan då ha 
bokbytardag, han berättar om ett tillfälle när de fick gå till bokhandeln och välja varsin bok. 
Sådana saker menar han kan höja motivationen hos eleverna. En sak han hade velat prova är 
att låta eleverna själva ge ut en bok. Han utvecklar sig och berätta om andra skolor som gjort 
detta, då eleverna fått arbeta under en termin med dikter, noveller eller korta historier och 
sedan sammanställt dessa till en bok som eleverna kan köpa som ett minne. Många skolor 
väljer ofta att eleverna i årskurs 9 får köpa en klasströja och han menar att en bok som de 
själva skrivit måste vara ett häftigare minne att ha kvar. Marcus menar att även arbetet 
runtomkring skulle kunna vara givande på flera sätt, även om det är ett projekt som tar lång 
tid. Han säger att eleverna får in delar som grammatik, skrivteknik på Ipad och hur man gör 
en mindmap.  
 
7.3.5 Chromebooks 
Till skillnad från Marie och Linda har Sanna en enhet per elev och låter därför sina elever läsa 
mycket digitalt, men hon tillägger att hon mer än gärna kopierar upp dikter som de läser 
tillsammans under lektionen. Hon menar att kortare texter har de ofta i digital form medan 
skönlitterära böcker är vanligast i tryckt form. Vid arbetet runtomkring läsningen är 
uppgifterna både digitala och analoga. Vid de digitala uppgifterna kan det röra sig om att 
spela in ljudinspelningar eller filmer. Däremot menar hon att Chromebooksen är långt ifrån 
optimala, vilket medför att eleverna får ta in sina mobiltelefoner vid filminspelningarna då 
Chromebooks saknar en bra inspelningsfunktion. Hon menar att en iPad vid sådana arbetssätt 
hade varit mycket effektivare att ha.  
 
Daniel lyfter en annan bild av Chromebooksen på skolan han och Linda arbetar, han säger: 
”Chromebooksen är ju en jättehit. Det är något som är här för att stanna”. Han lyfter 
framförallt effektiviseringsmöjligheterna som kommer med digitala verktyg, främst det 
faktum att arbetet alltid finns kvar och att respons kan ges och mottas enkelt för både lärare 
och elever. Han menar att läsningen kan ske där, återberättas och arbetas med. Läraren kan 
sen läsa arbetet där, ge respons och därefter kan eleven lätt gå in och förbättra sitt arbete 
utifrån lärarens kommentarer.  
 
Daniel anser att själva läsandet inte måste ske på Chromebooksen utan kan väljas av eleven 
själv och utifrån dennes individuella behov och intressen, men om eleven har lässvårigheter 
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kan digitala verktyg som inläsningstjänster underlätta enormt. Dessa inläsningstjänster menar 
Daniel att även elever som inte är i behov av dem, ändå väljer att använda. Samma sak lyfter 
även Angelica, då hon flera gånger under intervjun menar att eleverna varken kan, orkar eller 
vill läsa texten själv och om hon inte läser texten högt för dem, väljer eleverna att lyssna på 
inläsningstjänsterna. Angelica berättar om elevernas irritation på rösterna som läser upp 
böckerna, men trots att eleverna klagar över hur jobbig rösten är så väljer de ändå hellre att 
lyssna än att läsa själva.  
 
7.3.6 Fördelen med digitala texter 
Daniel berättar om att många elever tycker bättre om att läsa en digital text då de kan förstora 
texten, ändra typsnittet och andra saker som enbart digitalt kan anpassas efter elevens 
individuella behov. Han tillägger att det fortfarande finns flera elever som hellre håller i en 
tryckt bok, då de tycker om känslan av att se hur långt de kommit, vilket tappas på en dator 
eller surfplatta då ”rullgardinen” inte ger samma effekt. ”Rullgardinen” som Daniel syftar på 
är den lilla stapeln på högersida av dokumentet som visar vart man befinner sig.  
 
Angelica lyfter effektiviseringen som kommer genom digitala verktyg, där hon menar att 
eleven utöver själva uppläsandet och läsningen digitalt kan eleven slå upp ord hen inte förstår, 
skriva ner tankar och frågor som uppstår vid läsningen. Ett verktyg som Angelica menar 
eleverna älskar är när de kan göra små animerade gubbar som representerar antingen dem 
eller karaktärerna i boken och sedan visa en film av dessa gubbar under själva 
redovisningstillfället, hon menar att eleverna tycker om att vara kreativa. 
 
Digitala prov är bara en av metoderna Angelica använder sig av som slutuppgift till läsningen 
av en bok, hon tillägger hur viktigt det är att faktiskt ha en uppgift till böckerna för att 
eleverna ska känna att det finns ett mål med läsningen. Denna uppgift varierar som sagt, men 
hon berättar att den alltid är i digital form. Detta för att eleverna då får ut mer, som hon 
uttrycker sig, det hindrar inte deras tänkande. Angelica försöker, trots bristen på digitala 
verktyg, digitalisera undervisningen så gott det går. Program hon använder sig av är till 
exempel Kahoot och Classtools. Hon menar att dessa program gör dem vardagliga sakerna 
roligare, som att räcka upp handen.  
 
Daniel anser att för många underlättas skrivprocessen genom digitala verktyg, det är för att 
man tänker fortare än vad man kan skriva. Att låta eleverna skriva digitalt är även Marcus 
inne på, då han anser att flera elever idag inte bara är svaga läsare, utan även svaga skrivare. 
Han menar att det inte bara är svårare att skriva för hand, utan eleverna har svårt med sin 
handstil. För den som inte är van att skriva mycket eller till exempel har dyslexi, kan 
användandet av papper och penna medföra en långsammare skrivprocess. Daniel och Marcus 
anser att eleverna lättare kan få ned sina tankar i text, redigera och korrigera texten lättare om 
eleverna får skriva den digitalt. Men Marcus anser ändå att handskrivning inte ska försvinna 
helt, båda delarna är relevanta för elevernas utveckling. Vid uppgifter kan skrivprocessen ske 
digitalt men han menar att eleverna ibland kan behöva se ordet på tavlan och sen få skriva ned 
det för hand, både för att få skriva men även för att lättare lära sig och komma ihåg vad som 
sades.  
 
7.3.7 Att effektivisera och individualisera 
Lärarnas arbetssätt är olika, men deras mål är till största delen att med hjälp av digitala 
verktyg effektivisera och individualisera undervisningen. Utifrån Steinbergs modell, befinner 
sig dem flesta av lärarna på en ersättande och utvecklande nivå. Marie ersätter de analoga 
verktygen med digitala i vissa fall, hon saknar dock både kunskap och verktyg för att kunna 
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utveckla detta användande. Linda är som redogjort ovan medverkande i ett pilotprojekt och 
själv involverad i den digitala utvecklingen i den undersökta kommunen. Tack vare hennes 
kunskaper och resurser, kan hon använda sig av digitala verktyg på en högre nivå. I vissa fall 
beskriver hon sina undervisningsmetoder som ett steg mot Steinbergs motivationspedagogik, 
då hon använder flera program som padlet och popplet i undervisningen. Hon börjar även 
närma sig en modifierande nivå, vilket framförallt Sanna uppnått genom att använda sig av 
film- och ljudinspelningar i arbetet kring läsningen.  
 
Daniel, som är huvudansvarig för digitala verktygs användning inom skolan i den undersökta 
kommunen, är till största del på en ersättande och utvecklande nivå. Utifrån Steinbergs nivåer 
drar jag slutsatsen att han ligger på en förmedlingspedagogisk nivå, på väg mot en 
motivationspedagogisk nivå. Vilket är intressant, då Steinberg menar att en vanlig orsak till att 
lärare ligger på en förmedlingspedagogisk nivå är på grund av avsaknad av fortbildning, men 
Daniel ska vara en av de ledande personerna inom användande av digitala verktyg i 
undervisningen. Han brister till största del då fördelarna han lyfter med digital läsning är 
”förbättringen” av texten som kan ske med digitala verktyg, som exempelvis att förstora 
texten.  
 
Angelica har som skrivit ovan länge arbetat med digitala verktyg i undervisningen, vilket 
även är synligt på hennes idéer och syn på verktygens potentiella roll i undervisningen. 
Hennes arbetssätt med animerade figurer ligger på en modifierande nivå, däremot är resten av 
hennes undervisningsmetoder på en utvecklande nivå. Hon ligger däremot på en klar 
motivationspedagogisk nivå, då hon försöker att motivera eleverna till att vilja läsa genom att 
använda olika digitala verktyg. Dock är inte alla hennes metoder på en högre nivå, då 
exempelvis de digitala proven genomförs på ett likande sätt som ett skriftligt prov, skillnaden 
är att det är i digital form och rättningsprocessen effektiviseras enormt. Angelica försöker 
däremot alltid att anpassa undervisningen efter elevernas behov och verkar inte vara rädd för 
att prova nya saker som skulle kunna gynna eleverna och deras digitala värld. Utifrån Säljö är 
då Angelica väldigt modig som står emot dem trygga traditionella undervisningsformerna. 
 
Marcus vision om att låta eleverna skriva en egen bok innehåller dock nästan inga digitala 
verktyg i arbetsprocessen, förutom de som kan användas för att underlätta skrivprocessen. 
Hade Marcus däremot haft kunskapen, visioner och kanske viljan att integrera digitala verktyg 
inom ett sådant arbetsområde, hade han kunnat uppnå en processpedagogisk nivå, vilket ingen 
lärare uppnådde i denna undersökning.  
 
Steinberg menar att det är vanligt att lärare inte genomför planer där deras roll som lärare inte 
är självklar och i centrum av arbetet. Han menar dock att lärarna ska se sin roll som vägledare 
och stötta eleverna genom uppgiften. Att lärarna ska släppa sin oro över att låta eleverna 
arbeta mer fritt och istället ge dem verktygen att faktiskt genomföra uppgiften, men 
framförallt tilltron på sig själv att de kan och att de bara behöver vända sig om för att se att 
läraren finns bakom dem hela tiden om de behöver hjälp eller råd. Det är därför viktigt att 
läraren kontinuerligt följer upp arbetet.   
 

7.4 Vad är lärarnas egna uppfattningar om läsmotivation genom 
användandet av digitala verktyg? 

Daniel menar att allt beror på hur du som lärare lägger upp undervisningen och hur verktygen 
används. Han säger: ”Skulle vi bara jobba med digitala enheter så skulle de nog kanske bli 
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less på det också. Det där är ju en variation”. Han satsar mest på det som effektiviserar 
undervisningen, han menar att bara för att man skannar in en bok betyder inte det att det blir 
varken lättare eller roligare att läsa. Daniel berättar att resultaten stiger med hjälp av de 
digitala verktygen i klassrummet, speciellt hos de rörliga eleverna. Han belyser problematiken 
med att vissa inte vill läsa digitalt, men att det då är upp till pedagogen att hitta intressanta 
lösningar. 
 
Marcus anser att digitala verktyg är just nu väldigt roligt enligt eleverna. Han lyfter fördelen 
med läsning på en surfplatta, där vissa elever med hjälp av musik i lurarna kan fokusera bättre 
på läsningen medan andra elever får samma fokus genom att bara hålla plattan i handen. 
Marcus menar att tryckta böcker är bäst vid själva läsandet, bland annat för att eleverna lätt 
kan se hur långt de har kommit i boken. Men vid arbetet runtomkring anser Marcus att 
digitala verktyg är vägen att gå. Eller en del av vägen som han uttrycker sig. Han säger: ”Det 
gäller ju att sortera. Deras hjärnor är ju, de är ju kokhet. Med mobilen, intryck, TV och 
kompisar. Den slås ju aldrig av”. Utifrån dessa kokheta hjärnor menar Marcus att det är 
viktigt för eleverna att få stänga av ibland, med en bok i handen. Att eleverna bara ska få vara 
här och nu för en stund. Vilket enligt honom enbart kan ske utan teknologi. 
 
Sanna, som var den enda läraren som menade att elevernas syn på läsning var positiv, menar 
att eleverna blivit mer engagerade i det mesta gällande undervisningen sedan de fick varsin 
Chromebook. Hur stor förändring det blivit, går hon inte in på, men vid frågan: ”Tror du att 
digitala hjälpmedel kan höja motivationen till att läsa hos dagens ungdomar?” svarar hon kort 
och koncist, ”Ja”. 
 
Angelica har som hon själv sagt varit digital en gång i tiden. Hennes svar på denna fråga är 
därför: ”Ja, jag är helt säker på det. Jag har ju testat det så jag är helt säker på det”. Hon lägger 
till att hon inte vet om det hjälper för just skönlitterära böcker. Hon menar att läraren har som 
uppgift att lära eleverna olika typer av genre och bekanta dem med vissa utvalda böcker, 
vilket ibland är svårt att motivera och förklara för eleverna. Speciellt om eleven inte är en 
läsare. Hon försöker därför hitta intressanta böcker och under tiden hon arbetade på friskolan 
läste de bokserien Tillsammans av Denise Rudberg. En bokserie som Angelica menar berör 
elevernas egna värld; svårigheter, problem, föräldrar och lite sex. Att läsa böcker som 
eleverna intresserar sig av eller känner igen sig i, i kombination med ett digitalt arbetssätt är 
enligt Angelica, det bästa av två världar.  
 
Marie menar att det absolut kan vara en del av lösningen på problemet, hon kan dock inte 
yttra sig om hur eller om det ens är säkert, då hon själv inte kunnat arbeta på det sättet. Hon 
lyfter däremot läsningen i engelska där eleverna får läsa och lyssna på texten på en dator, hon 
upplever då att eleverna tycker att det är roligare att läsa. Även Linda ställer sig neutral i 
frågan då även hon än inte arbetar med digitala verktyg i den utsträckningen för att kunna 
avgöra någon skillnad. Hon tillägger ändå att arbetet runt omkring läsningen anser eleverna är 
roligare om det sker digitalt. Hon menar att eleverna tycker att det är roligare att skriva något 
digitalt än med papper och penna. Linda anser att de digitala verktygen är det naturliga för 
dagens ungdomar, och det känns mer naturligt att använda än papper och penna. Men för att 
bygga upp en motivation är det andra viktiga delar som måste in. Hon lyfter hemmet och 
föräldrarna, en kunnig lärare som ska styra klassrummet och hjälpa eleverna att använda 
verktygen rätt. Hon avslutar med att skriva: ”Ett verktyg måste sättas i ett sammanhang, 
digitalt som analogt, för att upplevas som väl fungerande”. 
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7.4.1 Från en nivå till en annan 
Daniel pratar om det faktum om att, om de digitala verktygen enbart används på en ersättande 
nivå, kommer de snart att tappa sin attraktion. Det är som med allting nytt, det är bara roligt 
en liten stund. Att Daniel själv inte använder digitala verktyg på en så mycket högre nivå kan 
då vara en av anledningarna till att de resterande lärarna inte gör det. I detta fall är det mycket 
upp till Daniel att hjälpa andra lärare att ta sig förbi denna nivå och få dem till en utvecklande 
nivå.  
 
Både Steinberg och Säljö skriver om hur samhällets utveckling och digitalisering bland annat 
påverkar vad man ska läsa och skriva. Säljö fokuserar på hur människans kunskapsområden 
formas och utvecklas utifrån det samhälle individen befinner sig i (Säljö, 2000, s. 13–14). I 
bland annat Sverige är det viktigt att kunna behärska digitala verktyg på olika sätt, framförallt 
att läsa och skriva digitalt. Steinberg skriver om att lärarna i dag inte kan kontrollera allting på 
grund av elevernas nya sätt att lära och leta fakta. Han menar att läraren inte kan kräva att 
eleverna ska lära sig en specifik sak på en utsatt plats vid ett redan bestämt tillfälle, när 
eleverna själva är vana att lära sig vad dem vill, när dem vill med hjälp av några knapptryck 
på en digital enhet (Steinberg, 2014, s. 35). 
 
Daniel och Angelica pratar om att alla elever inte är läsare och att skolan och lärarna måste 
anpassa sig efter detta. Linda skriver att för eleverna är den digitala världen den naturliga 
världen, dock framkommer det att det inte är lika naturligt för lärarna själva. Vilket medför att 
flera av lärarna i många fall undviker de digitala verktygen av olika skäl. Utifrån Säljös 
proximala utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 120), kan man anta att förhållandet har blivit 
omvänt, nu är det eleverna som sitter på kunskapen och lärarna som behöver stöttning.  
 

8. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras metoden utifrån möjliga fallgropar och dess generaliserbara 
slutsatser. Därefter analyseras och diskuteras resultatet, tidigare forskning och i förhållande 
till studiens frågeställningar. Slutligen drar jag några generaliserade slutsatser utifrån studiens 
huvudfrågor. 
 

8.1 Metoddiskussion 

För att försöka besvara studiens frågeställningar, valde jag att använda mig av en kvalitativ 
metod där sex högstadielärare deltog genom skriftliga samt muntliga intervjuer. För att 
besvara studiens frågeställning fick lärarna besvara frågor gällande deras syn på läsning, 
digitala verktyg samt om dessa kan höja motivationen till att läsa hos eleverna. En nackdel 
med detta arbetssätt är det lilla antalet informanter, men det var nödvändigt för att kunna 
genomföra studien inom de tidsramar som stod till buds. Svaren kan därför inte generaliseras 
till en hel befolkning i ett helt land då jag enbart studerat sex personer i en kommun. Det som 
däremot hjälper mig som forskare att dra mycket försiktiga generella slutsatser är det faktum 
att informanterna är väldigt olika varandra, både när det gällde resurser, digitala erfarenheter 
och kön. Jag anser därför att mina slutsatser, som redovisas nedan, i viss mån kan anses som 
generaliserbara, då de som Fejes och Thornberg (2009) skriver att de går att applicera på fler 
personer än de som ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2009, s. 228).  
 
Att välja intervju som metod, är ett tillvägagångssätt som har många möjliga fallgropar att 
falla i. En av dessa är intervjueffekten som Larsen (2009) menar är när intervjun påverkas av 
kön eller ålder (Larsen, 2009, s. 81). Det var märkbart under en av intervjuerna, där jag 
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hamnade i en situation där jag både var yngre, mindre erfaren och av annat kön i förhållande 
till personen jag intervjuade. Under intervjun fick jag inte chansen att själv ställa frågorna, 
och därmed väldigt få följdfrågor, på grund av att informanten läste frågorna och besvarade 
dem och på så sätt blev hela intervjun en lång monolog. En intervju ska fokusera på 
informanten och dennes svar, men på grund av att jag fick en roll som inspelare istället för 
intervjuare, kändes min närvaro överflödig. Intervjun hade på grund av detta lika väl kunnat 
ske skriftligt, då inga fördelar med en muntlig intervju fanns. Om det beror på mig, min ålder, 
mitt kön eller bara så enkelt att Daniel är sådan som person är dock svårt att avgöra då jag 
enbart träffade honom vid ett tillfälle och då resten av kontakten skedde via mail.  
 
Som jag redovisade i avsnittet Metod upplever jag att svaren jag mottagit, både de skriftliga 
och muntliga, är till viss del överensstämmande till innehållet. Informanterna har en likande 
syn på läsning och digitala verktyg, men på grund av deras skilda tillgångar till digitala 
verktyg är deras syn på själva användandet olika. Dessa jämbördiga svar får mig därför att tro 
att deras svar är genuina, vilket i sin tur ökar generaliserbarheten. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet har varit att utreda i vilken utsträckning digitala verktyg användas för att höja 
läsmotivation hos högstadieelever. Det framkom i intervjuerna att skolans digitala resurser 
skiljer sig markant åt mellan skolorna. I min studie framkommer det att friskolor eller att 
skolan har en drivande person inom digitala verktyg, krävs för att skolan ska satsa på sådana 
verktyg. Det är enbart två skolor i studien som har en digital enhet per elev, resterande får 
turas om att använda de datorer som skolan tillhandahåller.  
 
8.2.1 Elevernas bristande läsförmåga och lärarnas bristande digitala förmågor 
Utifrån PISA-studien syns det klart och tydligt att elevernas bokläsande och läsförmåga har 
minskat (PISA, 2017). Som lösningar på problemet har åtgärder som till exempel en ny 
nyckelkompetens från EU samt en reviderad läroplan med en starkare betoning på digitala 
begrepp och dess roll i undervisningen. Trots detta syns det ingen stark digitalisering i den 
undersökta kommunen. Som redovisats ovan har enbart två skolor en digital enhet per elev.  
 
Skolan som Sanna och Daniel arbetar på, är dock en av skolorna som har en digital enhet per 
elev. Mellan de två skiljer sig emellertid syner gällande de digitala verktygen markant. Sanna 
uttrycker en saknad av exempelvis inspelningsmöjligheter och använder Chromebooksen till 
viss del som ett ersättningsverktyg till papper och penna. Daniel däremot, är nöjd med 
Chromebooksen, men även han använder de digitala verktygen till största del som ett 
effektiviseringsverktyg. Vad deras olika attityder beror på är svårt att avgöra, då det kan vara 
allt från utbildning, erfarenhet, kön eller att de undervisar i olika ämnen. Dock tyder detta på 
att det finns en brist i systemet då båda stannat vid att bara förbättra undervisningen med hjälp 
av digitala verktyg.  
 
Olin-Scheller menar att eleverna fortfarande är aktiva läsare, men det är vad eleverna läser 
som ändrats (Olin-Scheller, 2006, s. 156). Att eleverna fortfarande läser, fokuserar (eller 
uppmärksammar) inte lärarna i sina svar, deras fokus ligger på eleverna som tycker att det är 
jobbigt att läsa. Några av lärarna lägger till att det faktiskt finns elever som tycker om att läsa, 
men det är bara Sanna som anser att eleverna är positiva till läsning överlag. Att eleverna inte 
läser skönlitteratur i bokform är inte så konstigt i dagens digitaliserade värld där, 93% av alla 
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folkbokförda i Sverige hade Internet i hemmet 2015 (SCB, 2016, s. 4). Det är nu två år sedan 
och någon ny forskning har ännu inte sammanställts. Jag tror dock inte att siffran har minskat, 
snarare tvärtom. Även i skolan ökar dessa siffror då 40% av eleverna i undersökningen 
Eleverna och internet 2016 uppger att de dagligen använder sig av internet till olika 
skolarbeten.  
 
I Eleverna och Internet 2016 framkommer det att det bara är 4% som dagligen läser/lyssnar 
på e-böcker, trots att begreppet böcker till stor del ersattes av begreppet lärverktyg i 
läroplanen redan 2011. Bland lärarna som intervjuades i denna studie är det Angelica, Daniel 
och Marcus som använder sig av ljudböcker som ett alternativ till ”vanlig” läsning. Angelica 
menar att det är nödvändigt att låta eleverna lyssna på texten, på grund av att elevernas 
läskunskaper är för svaga för att de på egen hand ska kunna ta sig igenom den. Marcus och 
Daniel anser att ljudböcker kan användas som komplement till svåra texter eller till elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Att läsa i en e-bok verkar bara elever med läs- och 
skrivsvårigheter ha som alternativ, trots att lärarna uppmuntrar och hyllar individualiseringen 
som kommer med de digitala verktygen. De menar att hur läsningen sker, saknar betydelse, 
huvudsaken är att eleverna läser. Däremot föredrar lärarna själva att läsa böcker i tryckt form. 
De pratar framförallt om känslan av att hålla en bok i handen och hur denna känsla inte kan 
mäta sig med att hålla i en surfplatta. Lärarnas bristande digitala förmågor och egna 
preferenser av hur läsning ska gå till, begränsar därför elevernas valmöjligheter. Lärarna är 
långt ifrån ensamma om dessa synpunkter gällande läsning, även Fredriksson och Taube 
menar att just på grund av elevernas digitala vardag bör läsningen i skolan ske i tryckt form 
(Fredriksson &Taube, 2012, s. 205–206).  
 
Selander och Svärdemo-Åberg skriver om hur synen på kunskap ändras med samhällets 
utveckling och att med detta ändras även synen på hur skolan ska organiseras (Selander & 
Svärdemo-Åberg, 2009 s. 24). De menar dock att trots den ökade friheten väljer många lärare 
att leva kvar i den traditionella undervisningsformen, vilket även är synligt bland lärarna i 
denna studie. Lärarna pratar till viss del om möjligheterna och fördelarna som digitala verktyg 
kan föra med sig, men på grund utav att deras otillräckliga utbildning om hur man ska 
använda dem på bästa sätt, undviker lärarna att använda dem mer än som ett 
effektiviseringsverktyg. Att sakna tillräcklig kunskap om hur man ska digitalisera sin 
undervisning är en av dem vanligaste fallgroparna enligt Steinberg. Han menar att digitala 
verktygs verkliga syfte och användningsområde ofta är otydligt och lärarna vet därför inte hur 
de ska använda verktygen eller av vilken anledning (Steinberg, 2014, s. 23). 
 
I Fleischers avhandling redogör han för flera tidigare en-till-en projekt i olika skolor, vilket 
innebär att alla på skolan (lärare och elever) tilldelas varsin digital enhet. Enligt Fleischer 
undersökningar resulterade dessa projekt i försämrade elevresultat som till stor det berodde på 
lärarnas förmågor och attityder till användandet av digitala verktyg i undervisningen. 
(Fleischer, 2013, s. 72). I detta examensarbete är det en lärare som ingår i ett en-till-en 
projekt, Linda. Hon är en av lärarna i undersökningen som ligger på en högre nivå utifrån 
Steinbergs modell. Trots detta verkar hennes förväntningar vara låga på hur digitala verktyg 
kan motivera en läslust hos eleverna. Även hon anser att elevernas läsning helst ska ske i 
tryckt form, vissa kortare texter menar hon däremot kan ske i digital form. Hon lyfter däremot 
flera andra digitala verktyg som underlättar arbetsprocessen kring själva läsningen.  
 
8.2.2 Fördelarna med digitala verktyg 
Fördelarna med digitala verktyg är många, det som saknas är som sagt kunskap om hur de ska 
användas i undervisningen. Diaz är full av visioner om en digital undervisning och menar att 
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lärarnas användning av digitala verktyg utvecklats tack vare deras ökade kunskaper (Diaz, 
2012, s. 60). Som redogjorts för i avsnittet ovan är dock de medverkade lärarnas kunskaper 
otillräckliga. Dock kan dessa kunskaper vara ofullständiga av flera skäl, en anledning kan 
vara den bristande tillgången på digitala verktyg i undervisningen. Flera av lärarna saknar 
utbildning i användandet av digitala verktyg i undervisningen, framförallt vid läsprocessen, 
vilket inte är konstigt med tanke på att de även saknar de digitala verktygen.  
 
Fördelarna som lärarna lyfter i studien är framförallt effektiviseringen och individualiseringen 
som kommer med de digitala verktygen. Med effektiviseringen syftar de främst till arbetet 
som sker kring läsningen, att arbetet effektiviseras för lärarna. Responsen, rättningen, 
uppsamlingen och delningen av dokument samt i vissa fall även provmomentet effektiviseras 
med hjälp av digitala hjälpmedel. För eleverna med läs- och skrivsvårigheter kan digitala 
verktygen användas för att underlätta läs- och skrivprocessen, för de resterande är det till 
största del bara skrivprocessen som underlättas, då lärarna anser att läsningen framför allt bör 
ske i tryckt form.  
 
En intressant parantes med detta effektiviseringsintresse är det som sker på Angelicas skola. 
Hon berättar att skolledningen köpt in portaler1 de ska använda istället för analoga läromedel, 
men skolan saknar digitala verktyg att öppna dessa portaler på. Det innebär att lärarna istället 
får skriva ut sidor från portalen för att därefter kopiera upp dem till eleverna. I detta fall har 
ett digitalt verktyg (portalen) istället försvårat undervisningsprocessen på flera nivåer, samt 
tvingat lärarna till att utföra olagliga handlingar dagligen för att kunna tillgodose sina elever 
med skolmaterial. 
 
Både Marcus, Daniel och Angelica pratar om elevernas svårigheter med att skriva för hand. 
De anser att det inte bara är själva stavningen och formuleringen som är komplicerad utan att 
hinna uttrycka sig innan tanken försvinner. Enligt dem är det därför nästan nödvändigt att 
arbetet runt omkring sker digitalt för att eleverna ska prestera så bra som möjligt. Angelica 
använder sig som tidigare nämnts även av digitala prov där elevernas resultat förbättras 
markant. Proven innehåller frågor som eleverna får svara ja/nej eller välja ett av flera 
alternativ. Eleverna får vid dessa tillfällen inte skriva ett eget svar, eftersom att det är en dator 
som rättar svaren måste de då överensstämma till 100% med hennes eget svar. Vilket hon 
anser är onödigt då eleverna är egna individer med egna formuleringar.  
 
Gärdenfors skriver om hur digitala verktyg i undervisningen framförallt underlättar 
aktiveringen av flera sinnen samtidigt bland eleverna och med sådana verktyg kan läraren på 
ett enkelt sätt visa och berätta för eleverna samtidigt (Gärdenfors, 2010, s 18–19). Om 
aktiveringen av flera sinnen skriver även Glimstedt och Selander och Svärdemo-Åberg om. 
Författarna skriver om hur digitala verktyg kan underlätta för eleverna att ta sig igenom 
texterna och lättare förstå dess innehåll (Glimstedt, 2015, s. 6). Angelica pratar om sina 
animerade figurer, men resten av lärarna verkar till största del se läsning som ett enskilt 
moment, utan digitala verktyg. Lärarna finner flera fördelar med att arbeta med boken digitalt 
men inte att läsa den digitalt. Detta trots att alla lärare anser att digitala verktyg kan skapa en 
motivation till att läsa men exakt hur det ska göras är de osäkra på, vilket återigen visar hur 
otillräcklig lärarnas utbildning är om hur digitala verktyg på bästa sätt kan används i 
undervisningen för att skapa en motivation till att läsa.  
 

                                                 
1 I detta fall är det en webbplats med läroböckerna i digital form 
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8.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis använder sig dem intervjuade lärarna de digitala verktygen på ungefär 
samma sätt. Det är framförallt ljudböcker, filmer och digitala texter som ersätter, kompletterar 
eller hjälper eleverna att läsa texten. Utöver det använder samtliga lärare sig gärna av digitala 
arbetssätt kring läsningen, för att på olika vis effektivisera undervisningen. Däremot är det 
några lärare som arbetar i högre nivåer enligt Steinbergs modell, då de framförallt har fler 
enheter per elever samt mer utbildning inom användandet av digitala verktyg i 
undervisningen. I grund och botten är dock samtliga lärare kvar på en ersättande och 
utvecklande nivå av undervisningen, där individualiseringen och effektiviseringen som 
kommer med digitala verktyg verkar vara mest lockande för de intervjuade lärarna. Trots 
detta anser samtliga lärare att själva läsningen av skönlitteratur bör ske i tryckt form, men 
arbetet däromkring gärna får ske digitalt. 
 
Effekten av att arbeta digitalt menar lärarna är roligare för eleverna och effektivare för dem 
själva. Elevernas individuella behov kan lättare tillgodoses och lärarna kan lättare följa upp 
elevernas arbeten. Idag står dock skolan i ett vägskäl där elevernas naturliga och vardagliga 
läsning och skrivning sker digitalt, medan skolan som verksamhet har krav och förväntningar 
på att även visa eleverna den analoga världen. Det leder till att arbetet sker till hälften digitalt 
och hälften analogt, oberoende på vad elevernas själva vill eller föredrar. Detta dilemma om 
hur skolan ska tillfredsställa allas förväntningar och krav på undervisningen och dess innehåll 
menar Roger Säljö alltid kommer vara aktuellt, då skolan i sig är en socialt organiserad 
utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 248–249). 
 

8.4 Slutsats 

En slutsats som kan dras är att lärarna i denna studie fallit i en av de vanligaste fallgroparna, 
nämligen otillräcklig kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att motivera elever 
till att läsa. Denna problematik är långt ifrån bara lärarna ansvar, då de saknar resurser, 
utbildning och tid att kunna digitalisera sin utbildning.  
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Bilaga 1 
Lärarintervju 
 
Lärarens bakgrund 

• Hur länge har du arbetet som lärare? 
• Är du legitimerad lärare? 
• Hur länge har du arbetat på denna skola? 
• Har du arbetat på andra, vilka i så fall? 

Undervisningen 
• Hur uppfattar du elevernas syn på läsning? 
• Hur ofta läser ni/eleverna under svensklektionerna? 
• Vad läser ni vid dessa tillfällen? Genreböcker, romaner, noveller, dikter osv. 

- I digital form 
- I tryckt form 

• Vilka typer av texter rör det sig om då? Böcker, tidningsartiklar, debattartiklar, bloggar osv 
- I digital form  
- I tryckt form 

• Hur ser arbetsprocessen kring läsningen ut? 
- I digital form 
- I tryckt form 

• Vad skulle kunna göras annorlunda?  

Digitala hjälpmedel 
• Vilka digitala verktyg tillhandahåller skolan? 
• Vilka digitala hjälpmedel använder du? 
• På vilket sätt använder du dessa verktyg? Kan du ge exempel? 
• Vad skulle kunna göras annorlunda? 
• Vid användandet av digitala hjälpmedel, uppfattar du någon skillnad gällande elevernas 

engagemang till själva läsandet, kontra de arbetsområden där digitala hjälpmedel saknas? 
• Tror du att digitala hjälpmedel kan höja motivationen till att läsa hos dagens ungdomar? 
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Bilaga 2 
Lärarintervju med Daniel 
 
Lärarens bakgrund 

• Hur länge har du arbetet som lärare? 
• Är du legitimerad lärare? 
• Hur länge har du arbetat på denna skola? 
• Har du arbetat på andra, vilka i så fall? 
• Vad innebär det att vara en N****-ansvarig? 
• Hur länge har du varit det?  
• Hur används dina kunskaper från N**** på S*** skola? 

Digitala hjälpmedel 
• Hur uppfattar du elevernas syn på läsning? 

- I digital form 
- I tryckt form 

• Hur fungerar ditt pilotprojekt med Chromebooks och G-suite? 
• Går det att använda i fler ämnen än matte?  
• Används de i svenska, hur skulle det då kunna användas vid läsning? 

Hur ser det ut? 
• Vilka digitala verktyg tillhandahåller skolan? 
• Vilka digitala hjälpmedel använder du? 
• På vilket sätt använder du dessa verktyg? Kan du ge exempel? 
• Vad skulle kunna göras annorlunda? 
• Vid användandet av digitala hjälpmedel, uppfattar du någon skillnad gällande elevernas 

engagemang till arbetet eller undervisningen, kontra de arbetsområden där digitala 
hjälpmedel saknas? 
 

 
Tror du att digitala hjälpmedel kan höja motivationen till att läsa hos dagens ungdomar? 
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