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       Abstract 
 
Litteratur och läsning har länge varit en grundläggande del i svenskundervisningen 
och har det än idag. Digitala verktyg är ett desto nyare inslag i svenskämnet men har 
i den reviderade upplagan av läroplanen fått en större och mer framträdande roll. 
Denna studiens syfte var därför att undersöka hur fem svensklärare i år 7-9 förhåller 
sig till användandet av digitala verktyg i litteraturundervisningen. 
 
Den metod jag har använt för att svara på mina frågeställningar är en kvalitativ 
intervjumetod där jag har intervjuat fem lärare som undervisar i årskurs 5-9. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från innan förutbestämda 
intervjufrågor.  
 
I resultatdelen lägger jag fram de intervjusvar jag fick och som är relevanta för 
frågeställningarna. Av resultaten framgår att svensklärarna känner osäkerhet inför 
hur de kan arbeta med digitala verktyg när det gäller litteraturundervisning, bortsett 
från powerpoint-presentationer och bildstöd. Det framgår också att lärarna arbetar 
med digitala verktyg inom litteraturundervisningen för att det kan underlätta 
undervisningen, vara ett stöd till den analoga undervisningen, samt som ett 
hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
 
 
Nyckelord: Litteraturundervisning, skönlitteratur, digitala verktyg, digitalisering 
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1. Inledning 
 
Undervisningen i skönlitteratur är en stor del av svenskämnet och har varit det under 
lång tid. I och med revideringen av läroplanen för grundskolan har digitaliseringen 
fått en allt större roll inom undervisningen (Läroplan 2017). Syftet med den här 
studien är således att belysa hur fem svensklärare i år 7-9 förhåller sig till 
användandet av digitala verktyg i litteraturundervisningen, vilket jag kommer göra 
genom att intervjua fem verksamma svensklärare om deras undervisning och syn på 
digitala verktyg.  
 
I min litteraturstudie som föregick denna examensuppsats skrev jag om varför vi 
läser skönlitteratur och om hur digitaliseringen kan påverka och förändra 
litteraturundervisningen. I och med studien, där jag fördjupade mig i forskning och 
litteratur om digitala verktyg i samband med skönlitteratur, väcktes ett större intresse 
för ämnet hos mig. Jag började fundera över om de digitala verktygen används ute i 
skolorna och hur svensklärarnas attityd till dessa är, samt huruvida lärarna tror att 
elever kan motiveras till litteraturläsning med hjälp av digitala verktyg.  
 
I min litteraturstudie gjorde jag en googlesökning på ungas läsvanor där det dök upp 
väldigt många artiklar som handlade om hur unga personers läsförmåga försämrats 
allt mer, om hur ny teknik är en stor bidragande orsak till detta och att PISA-
mätningarna under 2010-talet pekar på en försämring i elevers läsförståelse 
(Skolverket 2013). Samtidigt finns det forskning som menar att digitala verktyg kan 
öka ungas läsintresse. Motsättningen som framstår, där de digitala verktygen dels ses 
som ett hinder för ungas läsning och samtidigt som en möjlighet att öka läslust, var 
något som också intresserade mig och som gjorde att det var just detta min studie 
kom att handla om.  
 
Samhällets digitalisering är ett faktum, både unga och gamla använder sig av digitala 
verktyg i sin vardag. Smartphones, laptops och surfplattor har blivit ett naturligt 
inslag i mångas liv och kanske särskilt bland unga personer, som har vuxit upp med 
den nya tekniken. Frågan om hur skolan och lärarna bör ställa sig till denna 
förändring har länge intresserat mig och att ta reda på hur lärarna använder digitala 
verktyg samt deras syn på dessa finner jag mycket intressant. Även Skolverket verkar 
finna digitaliseringen viktig, då de har reviderat läro- och kursplaner med hänseende 
till just detta, samt utger många texter om ämnet där de för fram varför det är viktigt 
att digitalisera skolan (Läroplan 2017).  
 
Min egen erfarenhet när det gäller litteraturundervisning och digitala verktyg är 
tämligen liten. När jag har varit ute på VFU och även under mitt arbete som vikarie 
så har jag stött på flera lärare som gärna arbetar med film kopplat till 
skönlitteraturläsning. Till exempel att eleverna får se en filmatisering av den bok de 
har läst, eller att de delat upp filmen och sett den i delar vartefter eleverna läser 



boken. Argumenten har varit att få eleverna mer intresserade av böckerna, att bredda 
förståelsen och för att kunna jämföra och diskutera skillnader och likheter. Andra 
digitala verktyg jag har stött på inom litteraturundervisningen är smart boards, 
powerpoints och datorer som eleverna exempelvis skriver bokrecensioner eller svarar 
på frågor på. Min erfarenhet är dock inte stor, vilket ledde till att funderingen väcktes 
om hur svensklärare arbetar med digitala verktyg kopplat till undervisning i 
skönlitteratur och läsning väcktes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att belysa hur fem svensklärare i år 7-9 förhåller sig till 
användandet av digitala verktyg i litteraturundervisningen.  
 
Frågeställningar: 
● Hur arbetar svensklärarna med skönlitteratur i undervisningen?  
● Hur arbetar de med digitala verktyg i litteraturundervisningen?  
● Vilka effekter upplever lärarna att de digitala verktygen har på klassrumsmiljön 
och för elevernas lärande?  
● Hur är elevernas inställning till digitala verktyg?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Bakgrund 

3.1 Definition av begrepp 
 
Digitalisering är ett begrepp som dyker upp relativt frekvent i denna uppsats och 
därför är en förklaring av begreppet nödvändigt. Digitalisering är utvecklingen där 
digitala verktyg och medier tar allt större plats.  
 
Digitala verktyg finns det idag en uppsjö av och med det menar jag de hjälpmedel 
som använder sig av digital teknik och kan vara till exempel en läsplatta, en dator, 
TV, smart board, projektor, filmkamera och liknande. 
 
En till en är ett begrepp som dyker upp i flera av lärarintervjuerna och med det 
menas att varje elev har en egen dator eller surfplatta (eller liknande digitalt verktyg). 
 
Det vidgade textbegreppet innefattar förutom skriven och talad text, även andra 
medier som bild, film och ljud.  
 
Active board är ett digitalt verktyg, en interaktiv white board.  
 

3.2 Ungdomars läsning och nya medier 
Idag skiljer sig ungdomars vardag väldigt mycket från hur det såg ut för exempelvis 
10-20 år sen. Ungdomarna idag lever tätt med digitala verktyg och de är en naturlig 
del av deras vardag. På dessa verktyg (smartphones, surfplattor, datorer) läser de 
väldigt mycket text, men sällan skönlitterär sådan. Den för ungdomar minskade 
läsningen av skönlitteratur är enligt Höglund en trend som pågått under en längre 
tidsperiod, och som alltså inte är något som drastiskt minskat (Höglund 2012, s. 58). 
Höglund refererar till undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), som slår fast att 
bokläsning som görs varje vecka har minskat bland både män och kvinnor i åldern 
16-24 år från 1982 fram till 2010. 1982 läste drygt 50 % av kvinnor i det 
åldersspannet böcker varje vecka medan cirka 33 % av männen i samma ålder gjorde 
detsamma. År 2010 hade dessa värden sjunkit till cirka 37 % respektive drygt 20 % 
för kvinnorna och männen (Höglund 2012, s. 59). Det är alltså en relativt stor 
förändring som har skett, och detta kan givetvis komma att påverka 
litteraturundervisningen i skolan.  

3.3 Styrdokument 
Nedan kommer jag att redogöra för de styrdokument som berör läsning samt digitala 
verktyg. Denna uppsats fokuserar användningen av digitala verktyg i 
litteraturundervisningen, men eftersom det även förekommer en del tankar och 



åsikter rörande litteraturundervisning på ett bredare plan har jag valt att även 
redogöra för litteraturundervisningens plats i styrdokumenten.  

3.3.1 Styrdokument gällande läsning 

I kursplanen för svenska står det att det främsta redskapet för att tänka, kommunicera 
och lära är språket. Att ha ett rikt språk är en viktig del av människans liv; för att 
kunna förstå andra människor, uttrycka känslor, tankar och identitet. Vidare står det: 

    
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 
skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011). 

 
Kursplanen är som synes väldigt tydlig med att skönlitteratur är en viktig och naturlig 
del av svenskämnet och dess undervisning. Vissa argument till varför det är viktigt 
går att uttyda, även om dessa argument även kan kopplas samman med andra 
fenomen i undervisningen. 
 
 I det centrala innehållet för år 7-9 i kursplanen för svenska står det att eleverna ska 
undervisas i: 
 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i 
skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och 
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger (Läroplan 2011). 

 
Eleverna ska således inte bara läsa skönlitteratur utan också lära sig hur skönlitteratur 
skrivs och utformas genom exempelvis språkliga drag och olika berättarperspektiv. 
Även i kunskapskraven tas läsning av skönlitteratur upp: 

      
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 
fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att 
göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse (Läroplan  2011). 

 
Här ligger fokus på att kunna läsa olika texter med hjälp av lässtrategier, samt att 
kunna sammanfatta de olika texterna. 
 

3.3.2 Styrdokument gällande digitala verktyg 

2011 kom den senaste upplagan av läroplanen för grundskolan och är den som lärare 
ska förhålla sig till idag. Det har dock kommit en reviderad version, men lärarna får 
bedriva undervisningen utifrån 2011 års upplaga fram till augusti 2018, vilket är 
anledningen till att tar jag upp båda upplagorna i texten nedan. 
 



Skolverkets läroplan samt kursplan i svenska (2011) tar upp några saker som kan 
kopplas till digitalisering, till exempel: “Texter som kombinerar ord, bild och ljud, 
och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela 
med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter”. I 
kunskapskraven så skriver de också: “ Genom att kombinera olika texttyper, estetiska 
uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt 
kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap”.  
 
I den reviderade upplagan av kursplaner och läroplan framhävs vikten av att använda 
digitala verktyg i undervisningen och exempel på detta ges mer direkt än i tidigare 
upplaga. De skriver: “Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer 
med interaktiva och föränderliga texter” samt “Texter i digitala miljöer med länkar 
och andra interaktiva funktioner”.  
 
I läroplanen för grundskolan 2011 står det lite kortfattat om att ett mål med 
skolundervisningen är att eleverna “kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Läroplan 2011, s. 9) I 
övrigt står det inte särskilt mycket om digitala verktyg eller huruvida undervisningen 
bör integrera dessa. I den reviderade läroplanen för grundskolan samt för kursplanen 
i svenska finns ett tillägg som fokuserar på utbildningens digitalisering. Skolverket 
skriver att användningen av digitala verktyg i undervisningen är viktig för att 
utveckla elevernas digitala kompetens och ger exempel som att visualisera begrepp 
eller öka klassrumskommunikation. De argumenterar för revideringen genom att 
hänvisa till den snabba samhällsutvecklingen där digitaliseringen har en stor roll. Då 
skolan ska verka för att utbilda barn och ungdomar inför det kommande arbets- och 
samhällslivet behöver utvecklandet av den digitala kompetensen prioriteras mer och 
användandet av digitala verktyg integreras i undervisningen (Läroplan 2017). 
 
I den reviderade läroplanen står det skrivet att: 
      

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 
att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 
samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar 
att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 
(Läroplan 2017) 

 
De tillägg som Skolverket lagt till berör digital teknik på olika plan, från att det ska 
integreras i undervisningen till att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till 
densamma. 
 
Även i kursplanen för svenska har tillägg gjorts. Under rubriken “Berättande texter 
och sakprosatexter” står det hur eleverna ska få ta del av texter som kombinerar ord, 



ljud och bild samt hur dessa kan samspela. Det står även att eleverna ska få ta del av 
digitala texter med interaktiva funktioner (Läroplan 2017, s. 257). 
 

3.4 Skolans digitalisering 
Skolverket har, förutom i kurs- och läroplanen, flera texter om skolans digitalisering 
och hur en som lärare ska förhålla sig till detta. De skriver om varför skolan bör 
digitaliseras utifrån följande punkter: 
● Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt 
● För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att 

förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. 

● För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar. (Skolverket 
2018) 

2017 har regeringen kommit med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 
I denna skriver de att Sverige ska vara ledande i världen när det gäller att använda 
digitaliseringens möjligheter och att vara digitalt kompetent. Detta spänner över flera 
olika samhällsområden där skolväsendet är en viktig sådan. Strategin innehåller dels 
tankar om att alla elever ska få ta del av kunskaper som leder till digital kompetens, 
och lärarna ska få utbildning så att de kan välja ut de digitala redskap som är 
ändamålsenliga för den undervisning de bedriver (Regeringen 2017). 

4. Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är det sociokulturella perspektivet. 
Det används för att lyfta hur digitala verktyg används i klassrummen i förhållande till 
hur eleverna tar emot dessa och vad de har för påverkan på deras lärande.  
 

4.1 Det sociokulturella perspektivet och digitalisering 
Det sociokulturella perspektivet handlar i grunden om människans 
kunskapsutveckling, och härstammar från Vygotskijs teorier, menar Roger Säljö 
(2005). Grunden för teorin är hur individens kunskapsutveckling sker i samspelet 
med andra människor och även med kulturella redskap och artefakter, där digitala 
verktyg kan ingå. Digital teknik finns i dagens samhälle överallt omkring oss och vi 
samspelar med dessa på vardaglig basis. De digitala verktygen är även en del av 
många klassrum och används i samspel med lärare och kamrater. Säljö menar själv 
att digitaliseringen är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom den kan 
innefatta många olika sorters kunskap och att eleverna genom dessa kan interagera 
med andra människor och tillgodogöra sig kunskaper på nya sätt (2005). 
 



Säljö skriver om Vygotskij och hans syn på lärande där han säger att språket är 
människans främsta redskap för att förstå sin omvärld. Säljö redogör också för hur 
individens kontext där hen växer upp påverkar denna förståelse (2005). Jag menar att 
eftersom dagens ungdomar växer upp i en kontext där digitaliseringen är ett faktum 
och där de dagligen använder digitala verktyg, blir den således ett viktigt verktyg i att 
förstå sin omgivning och möjligen ett viktigt redskap i elevernas kunskapsutveckling.  
 
Digitala verktyg som artefakter 
Säljö (2010) skriver om fysiska artefakter och hur de kan påverka lärandet. Han tar 
upp ett exempel där ett barn ska lära sig addition genom att räkna pengar. Om 
pengarna tas bort så blir det genast svårare (s. 167). Här är pengarna ett exempel på 
en fysisk artefakt som ett hjälpmedel för lärande. På samma sätt fungerar de digitala 
verktygen som fysiska artefakter. För att kunna använda sig av digitala verktyg i 
undervisningen behöver dessa approprieras av både lärare och elever. Säljö beskriver 
fyra steg när det gäller att appropriera nya kulturella redskap. Det första steget är den 
initiala kontakten, där ett okänt redskap prövas på. Han skriver att dessa redskap inte 
uppkommer i ett vakuum utan att vi möter de i särskilda sammanhang och uppfattar 
att de har någon sorts funktion. Det andra steget är när vi börjar utforska redskapen 
mer och lär sig hur de fungerar. Redskapens funktioner börjar framstå och en 
medvetenhet om hur de kan användas. Det tredje steget är när redskapen bemästras 
till stor del och normaliseras och en förmåga att förklara för en nybörjare hur 
redskapet fungerar och vilken användning de kan ha. Det fjärde och sista steget är 
naturaliseringen, där redskapen tas för givet och ses som en naturlig del av vardagen 
(s. 229-231).  
 
Proximal utvecklingszon och scaffolding 
Den proximala utvecklingszonen beskriver Vygotsky på följande sätt:  
 

The distance between the actual developmental level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers (Vygotsky 1987, 
s. 86).  
 

Den proximala utvecklingszonen menar Vygotsky alltså är avståndet mellan vad en 
elev kan klara av genom eget arbete och vad eleven kan klara av med hjälp eller i 
samarbete med en mer vetande person, till exempel läraren eller klasskamrater. Här 
kommer begreppet “scaffolding” in i bilden. Scaffolding handlar om att stötta eleven 
på olika sätt så att hen kan ta sig vidare i sitt lärande. Denna stöttning kan alltså ske 
med hjälp av någon eller något med högre kunskap (Säljö 2005). Säljö skriver att det 
är viktigt att den med högre kunskap inte tar på sig för stor del av dilemmat då detta 
kan leda till att den som ska utveckla kunskapen, i det här fallet eleverna, blir en 
iakttagande publik. Eleven behöver till slut klara av problemlösningen själv till slut 
(Säljö 2012, s. 194). Digitala verktyg kan alltså även användas som stöd i 
undervisningen, dels som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, men även 



som stöd för alla elever och inom olika arbetsområden. De digitala verktygen 
fungerar då som ett ting som besitter högre kunskap än eleven och som kan hjälpa 
hen vidare i lärandet. I den här uppsatsen kommer jag att fokusera på stöttning 
genom digitala verktyg.  
 

5. Tidigare forskning 
 
Det finns en del litteratur och forskning inom området litteraturläsning och digitala 
verktyg samt litteraturundervisning i kombination med digitala verktyg. Delar av 
denna forskning och litteratur kommer jag presentera nedan, samt i 
diskussionsavsnittet diskutera innehållet i den genomgångna litteraturen i förhållande 
till det resultat jag får fram under lärarintervjuerna. När det gäller detta avsnitt har jag 
valt att dela in det i två underrubriker där det ena fokuserar på tidigare forskning om 
undervisning i litteratur och digitala verktyg, och den andra på litteraturläsning i 
allmänhet kopplat till digitala verktyg.  
 

5.1 Litteraturundervisning och digitala verktyg 
Enligt Skolverket (2016) uppskattar 77 % av grundskollärare att de har mycket bra 
eller ganska bra IT-kompetens och att nästan alla grundskolelärare har egna datorer 
eller surfplattor. Det finns dock skillnader när man jämför de som arbetat mindre än 
10 år i yrket med de som arbetat i 25 år eller mer. Bland de som arbetat i mindre än 
10 år uppger 84 % att de har väldigt goda eller goda IT-kunskaper. I den andra 
gruppen är siffran 58 %. Samtidigt som majoriteten av grundskollärarna anser sig ha 
goda IT-kunskaper uppger ändå över hälften att de är i behov av 
kompetensutveckling när det gäller att använda IT som pedagogiskt hjälpmedel 
(2016, s. 69).  
 
Rapporten tar även upp elevers IT-kompetens och den visar att 88 % av elever i 
årskurs 7-9 säger sig ha goda kunskaper när det gäller att skriva med hjälp av digitala 
verktyg, men att färre, 65 %, har goda kunskaper när det gäller att arbeta med bilder, 
ljud, musik eller film (2016, s. 63). Användning av sociala medier och liknande 
under lektionerna tas även upp i rapporten där 63 % av lärarna i årskurs 7-9 upplever 
att arbetet i klassrummet störs av elevers användande av till exempel sociala medier 
eller spel. Bland eleverna är det dock bara 14 % som upplever att de störs av sin egen 
användning och 12 % som upplever att de störs av andra elevers användande av sms 
eller sociala medier (2016, s. 87).  

 
Ylva Lindberg (2009) har skrivit om hur litteraturundervisning kan utvecklas med 
hjälp av IKT och i synnerhet av virtuella världar. Hon lyfter fram att litterära fiktiva 
universum inte kan undvika att förhålla sig till de virtuella världar som skapas i 
verkligheten, på samma sätt som de virtuella världarna behöver förhålla sig till de 



litterära. Litteraturen måste alltså ta hänsyn till att teknologin har en stor plats i 
dagens samhälle och hos eleverna. Hon anser att det är viktigt att lyfta fram de 
samband som finns mellan dessa två poler, istället för att lyfta fram deras olikheter 
(2009, s. 7). 
 
Lindberg skriver om Second Life, en tredimensionell virtuell värld som var väldigt 
populär då hon skrev sin text, där hon bland annat tar upp ett exempel där en 
teatergrupp satte upp en liveföreställning av Shakespeares “En 
midsommarnattsdröm” (2009, s. 7). Det som gör de virtuella världarna intressanta ur 
ett litteraturperspektiv är att det går att på en och samma gång utveckla digital 
kompetens samt litterära kunskaper. Hon skriver att svenskämnet är känsligt när det 
gäller frågor om kulturarv och rasism, men inte alls i samma utsträckning när det 
gäller informationsteknik, vilket betyder att goda chanser borde finnas för att 
implementera digitala verktyg i litteraturundervisningen. Ett problem, menar 
Lindberg, är att intresset för virtuella världar är liten och ger ett exempel från en 
konferens där ett 40-tal lärarstudenter tillfrågades om de kunde nämna en 
tredimensionell virtuell värld och där ingen räckte upp handen. Detta anser hon vara 
ett uppenbart hinder för att använda ny teknik i den litteraturvetenskapliga 
disciplinen (ibid, s. 7). Om ingen ens känner till någon digital virtuell värld, hur ska 
de då kunna intressera sig för dessa och implementera det när det gäller litteratur?  
 
Lindberg (2009) reciterar Elmeroth (2005) som säger att det finns tre olika sätt att se 
på svenskämnet: ett som fokuserar på skriftliga färdigheter, där Lindberg anser att det 
finns goda möjligheter att utveckla dessa med hjälp av digitala texter som finns att 
tillgå på till exempel Googlebooks, Wikipedia, chattforum (Lindberg 2009, s. 10). 
Det andra sättet att se på svenskämnet är litteraturhistoriskt, som ett sätt att förstå 
skilda kulturella företeelser, där virtuella världar kan vara ett komplement då de kan 
spegla väldigt skilda kulturer och tidsepoker. Det tredje sättet är det 
erfarenhetspedagogiska där han menar att elevens erfarenheter och egen nivå ska få 
ta del av ett dialogiskt rum och få en röst samt möta andras röster. Lindberg menar att 
detta är något som går att utveckla genom syntetiska universum där eleverna får ta 
del av röster som kanske egentligen inte är en del av deras närmiljö, och på så sätt 
vidgar elevernas dialogiska rum (ibid, s. 11).  
 
Andra som har skrivit om litteraturundervisning och digitala verktyg och hur elever 
kan motiveras med hjälp av dessa är Glimstedt, Elber, Hultgren och Johansson 
(2015). De skriver att pedagogisk och kommunikativ verksamhet alltid har använt sig 
av olika sorters verktyg, och att dessa verktyg har varierat över tid. De har hjälpt till 
att skapa förståelse och engagemang hos de som använder dem (s. 1). Läsning är inte 
en solitär handling, utan en social sådan, menar de, och att elevers läsning därför 
utvecklas bäst i sociala sammanhang och i gemenskap med andra. Flera 
forskningsstudier visar att sociala miljöer på nätet bidrar till det informella lärandet 
på ett effektivt sätt.  
 



De skriver att en surfplatta inte automatiskt skapar ett intresse hos eleverna utan det 
beror på hur användningen av verktygen ser ut och att valet av digitalt verktyg ska 
styras utifrån aktivitetens syfte (s. 1). De menar att det finns två ansatser vid 
användning av digitala verktyg inom undervisning: dels en teknikcentrerad sådan, där 
fokus ligger på vad tekniken kan användas till och där målet är att använda dessa 
verktyg i undervisningen. Den andra ansatsen är den lässtimulanscentrerade, vars 
fokus är att stimulera elevernas läsintresse och där de digitala verktygen är en hjälp 
för att nå målet att utveckla elevernas läsintresse (s. 5).  
 
Glimstedt, Elber, Hultgren och Johansson (2015) tar upp exempel på hur digitala 
verktyg kan användas i klassrummet, utifrån Langers tankar om litterära 
föreställningsvärldar och dess fyra faser. Ett av exemplen är när elevernas befinner 
sig utanför det som Langer kallar för föreställningsvärlden i den första fasen, där de 
kliver in i dess universum och börjar bekanta sig med texten för att förstå den. Detta 
kan underlättas med hjälp av digitala verktyg. Det exempel som författarna tar upp är 
från en klass som ska börja läsa om Sri Lanka. I början av arbetsområden får de ta del 
av en virtuell flygresa från deras skola till Sri Lanka, de får där se gatumiljön som de 
senare ska läsa om och bildar på så sätt en djupare förståelse för det de ska läsa om 
(s. 6). Ett annat exempel är när eleverna uppehåller sig i texten, den andra fasen, och 
försöker skapa sig en förståelse genom att ställa frågor om dess innehåll. Här 
använder eleverna sina egna kunskaper och erfarenheter om världen för att utvidga 
dess innehåll. Här ges ett exempel på hur texter i e-boksformat kan förberedas genom 
att markera vissa ställen i texten som ska tas upp i elevgrupper. Detta underlättar på 
så sätt att eleverna då kan fokusera på det som är mest relevant för det som ska 
beröras under lektioner eller arbetsområdet. Markeringarna kan sedan bytas ut mot 
andra ställen eller tas bort (ibid, s. 6-7). I den tredje fasen, återkopplingsfasen, kliver 
eleverna ut ur föreställningsvärlden och försöker tänka på vad texten betyder för sig 
själv och för sin omvärld. Ett digitalt responsverktyg ges som exempel på hur detta 
kan underlättas i klassrummet, där eleverna får skriva ned sina tankar om texten de 
läst. Elevernas svar kan sedan visas upp på storskärm där eleverna får ta del av sina 
kamraters svar och på så vis utvidga sin förståelse för texten (ibid, s. 7). Den fjärde 
fasen är överblicksfasen, där eleverna ska objektivera det som de har läst. Här ska de 
behandla texten som en produkt, en artefakt, och tänka kritiskt på dess innehåll och 
dess egenskaper. För att främja detta har textsamtal visat sig vara en gynnsam metod. 
Textsamtalen kan underlättas med hjälp av digitala verktyg där samtalen kan spelas 
in och klippas ihop till en podcast. Detta gör att andra klasser eller skolor kan ta del 
av deras tankar och ett litterärt utbyte kan äga rum (ibid, s. 7).  
 
Detta med att skapa ett litterärt utbyte och att skriva så det syns skriver Håkan 
Ingvarsson om där han ger ett exempel där gymnasieelever fick skriva en egen blogg 
för att synliggöra elevernas läsupplevelser och föreställningsvärldar. Det fungerade 
som en vanlig läslogg men med skillnaden att den var interaktiv och offentlig. 
Eleverna kommenterade varandras texter och även lärare kunde göra detsamma. 
Läraren som genomförde projektet menade att texterna framstår som bättre när de 



skrevs för en offentlig publik, där eleverna genom en kontrollpanel kunde se hur 
många som läst just deras inlägg (2010, s. 26).  
 

5.2 Litteraturläsning och digitala verktyg 
Det finns också en hel del forskning när det gäller läsning och digitala verktyg, till 
exempel läsning på surfplatta eller dator. Om detta skriver Alexandra Borg en hel 
del, där hon till exempel nämner att det finns två dominerande synsätt på digital 
läsning: den ena består av de som menar att det är svårare att ta in text som läses med 
hjälp av digitala verktyg, samt de som menar att den elektroniska texten har en större 
potential än den fysiska eftersom de är lättare att få tag på och sprida samt att de 
därmed blir mer lättillgängliga. De menar att det också går att göra läsningen social 
samt att det är möjligt att anpassa texten, till exempel ändra textstorlek, radavstånd 
med mera (Borg 2013).  
 
Borg skriver också om ett bokprojekt i New York och om något hon kallar “social 
läsning”. I New York har flera projekt ägt rum där målet varit att sätta boken och 
läsandet i ett nytt ljus och att utmana de föreställningar som finns om dessa. Hon 
refererar till grundaren av tankesmedjan som drivit dessa projekt, Bob Stein, som 
menar att bokmediet har möjlighet att vara ett socialt nätverk. Hon redogör sedan för 
ett projekt som byggdes upp på så sätt att det bestod av något som liknade paragrafer 
istället för kapitel, och som därmed inte är uppbyggd på det linjära sätt som en 
traditionell bok är. Hon menar att den därför passar väldigt bra i digitalt format 
(2013, s. 169). I texten fanns möjlighet att lägga till anteckningar och kommentarer i 
marginalen, som även syntes för andra läsare samt även för författaren. Dessa 
kommentarer blev också en del av texten, menar Borg, eftersom författaren även 
deltog i diskussionerna som uppkom. Detta är ett exempel på hur litteratur kan 
utformas och där författare och läsare deltar i samma visuella rum och gemensamt 
skapar någonting (2013, s. 170).  
 
Maria Rasmusson har i sin avhandling Det digitala läsandet gjort en studie som 
jämför digital läsning med traditionell läsning (på papper det vill säga). Syftet med 
studien var att jämföra vad det kan finnas för skillnader mellan dessa två läsmetoder, 
vilket genomfördes med hjälp av ett läsförståelsetest som var utformat för att vara så 
identiskt som möjligt, vare sig om det gjordes på papper eller skärm. 235 14-15-åriga 
elever deltog i testet och samtliga gjorde det både på dator och papper. Resultatet 
som framgick var delvis att elevernas resultat var lite bättre på papper än vad det var 
med hjälp av datorn. Detta framgick särskilt när det gällde kortare texter samt texter 
innehållandes mycket fakta. En förklaring, menar Rasmusson, kan vara att skärmen 
kräver extra arbete utöver själva texten, till exempel att scrolla upp och ned i texten, 
som kan göra anspråk på samma kognitiva resurser som att förstå texten (2014, s. 
51).  
 



5.3 Sammanfattning över utvald forskning 
Sammanfattningsvis så visar den forskning jag lagt fram att det finns flera olika sätt 
att arbeta med digitala verktyg när det gäller läsning och litteraturundervisning. Det 
kan antingen fungera som en social del av lärandet där eleverna får kommunicera och 
interagera med andra personer och på så sätt utveckla sitt lärande eller höja sitt 
läsintresse. Borg, Ingvarsson och Glimstedt, Elber, Hultgren och Johansson skriver 
alla om hur digitala verktyg kan användas på sätt att det skapar ett litterärt utbyte, 
vilket i sin tur bidrar till bättre skrivna texter eller större läsintresse. Rasmusson 
bidrar med vad som kan ses som kritiska tankar när det gäller digitalt läsande då hon 
skriver om hur det kan vara svårare att läsa längre texter på skärm, då den kräver 
särskilda förmågor och kan ge ett högre stresspåslag.  
 

6. Metod  

6.1 Val av metod 
Syftet med studien är att ta del av ett antal svensklärares attityd mot och arbete med 
digitala verktyg i skönlitteraturundervisningen. Därför har jag valt att använda mig 
av en kvalitativ metod, för att få en bredare och djupare inblick i dessa lärares tankar 
och arbetssätt. Den kvalitativa metod som jag använt är halvstrukturerade intervjuer 
där frågorna är bestämda på förhand, men där samtalen kan styras lite av 
intervjupersonen samt av mig som intervjuare i de fallen jag känner att det är 
nödvändigt, till exempel för att förtydliga en fråga eller svara på någon av 
intervjupersonernas frågor. Intervjupersonerna intervjuades en och en. I vissa fall 
frångick jag intervjuguiden med en spontan fråga, detta för att fånga in ytterligare 
aspekter som intervjupersonerna kom med och för att de skulle känna sig säkra på de 
frågor jag ställde.  
 
Forskningsprocessen är induktiv, det vill säga att jag genom de iakttagelser jag gör 
utifrån intervjuerna, försöker komma fram till någon förklaring eller slutsats när det 
gäller svensklärares syn och arbetssätt inom det aktuella området. Dessa resultat 
kommer jag sedan diskutera utifrån den teoretiska utgångspunkten samt den tidigare 
forskning jag lagt fram. 

6.2 Urval 
Urvalet gick till på så sätt att jag skickade ut mejl till ett 20-tal olika skolor i Uppsala 
samt Stockholms län, där jag skrev att jag sökte lärare för intervju. Jag skrev vilket 
ämne som uppsatsen avhandlade och fick därefter några svar. Det var inte så många 
och min upplevelse är att det är relativt svårt att få till intervjuer med verksamma 
lärare.  
 
Hedin menar att urvalet bör vara så brett som möjligt, till exempel genom att de 
personer som deltar i studien ska vara så olika varandra som möjligt. I denna studie 



har jag försökt tillgodose detta och har bland de intervjuade personer av olika kön, 
som arbetar i både kommunala och fristående skolor, samt i ett åldersspann mellan 
25-60 år. De intervjuade består av fem verksamma lärare i svenska i årskurs 5-9, 
vilka jag presenterar närmare i avsnitt 7.1.  

6.3 Genomförande 
Intervjupersonerna fick inte ta del av intervjufrågorna innan, vilket berodde på att jag 
ville att de skulle bidra till en mer spontan och kanske ärligare reaktion och svar på 
frågorna. Hade de fått läsa alla frågor och veta precis vad jag skulle beröra tror jag 
risken finns att de skulle tänka över saken för mycket och att jag därmed inte skulle 
få en reell inblick i hur undervisningen faktiskt går till.  
 
Jag besökte sedan lärarnas arbetsplatser för att genomföra intervjun. Samtliga 
intervjuer tog plats i ett konferensrum eller grupprum där vi var ostörda under hela 
samtalet. Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapp på min 
smartphone. Intervjuernas sammanlagda tid var cirka 150 minuter och ljudkvaliteten 
av inspelningarna var god, vilket minimerade risken för att jag skulle missa något de 
sagt när jag sedan transkriberade intervjuerna.  Själva transkriberingen gick till på så 
sätt att jag skrev ned hela intervjuerna, ord för ord, samtidigt som jag lyssnade på 
dem. Jag organiserade inte resultaten från intervjuerna på något särskilt sätt utan 
intervjupersonerna höll sig till frågorna och svävade inte ut särskilt mycket. Det 
ledde till att jag automatiskt fick alla intervjuer organiserade på liknande sätt och 
enkelt kunde jämföra dem med varandra. 
 

6.4. Etiska riktlinjer  
Utifrån Vetenskapsrådets krav för forskare att förhålla sig till har jag utformat de 
etiska riktlinjerna för denna studie. Det första kravet är informationskravet, där de 
skriver att det tydligt ska framgå vilket syfte studien har och vilken roll den 
tillfrågade personen har (2002, s. 7). Detta framgår tydligt i det informationsbrev som 
intervjupersonerna blev tilldelade via mejl. Även samtyckeskravet, som innebär att 
undersökningsdeltagarnas samtycke behöver inhämtas, menar jag tillgodoses genom 
informationsbrevet, där de blivit tillfrågade om de vill ställa upp på intervju, och då 
genom att acceptera samtyckt till att genomföra intervjun. Det innebär också att 
deltagarna ska kunna avbryta sitt deltagande när de vill, vilket jag även informerar 
om i informationsbrevet (ibid, s. 9). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket 
innebär att personuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att 
undersökningsdeltagarna kan identifieras ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del 
av dessa (ibid, s. 12). I uppsatsen har jag inte använt mig av några namn, varken 
deras riktiga eller fingerade, utan använt mig av lärare 1, lärare 2 och så vidare. Inte 
heller i transkriberingen har jag använt deras riktiga namn. Inspelningarna och 
transkriberingen kommer också att raderas efter det att studien är färdigställd. Det 
fjärde kravet är nyttjandekravet, att information och uppgifter om personerna som 



deltagit i studien endast får användas i forskningssyfte (ibid, s. 14). Uppgifter om de 
som deltagit i denna studie kommer endast användas här och ingen annanstans, 
därmed inte heller för kommersiellt bruk.  

6.5 Reliabilitet och validitet 
Larsen (2009) skriver att validitet är att de data som samlats in är relevanta för 
frågeställningarna och för studiens syfte (s. 80). När jag valde vetenskaplig metod att 
bygga denna studie på så gjordes valet utifrån studiens syfte och frågeställningar. När 
jag utarbetade intervjufrågorna hade jag också detta i åtanke och utvecklade dessa så 
att de ska svara mot studiens syfte och frågeställningar i så hög utsträckning som 
möjligt. En kvalitativ forskningsmetod kan anses vara mer tillförlitlig ur denna 
aspekt än en kvantitativ sådan, eftersom möjlighet finns att korrigera och komplettera 
frågorna i efterhand (ibid, s. 80-81). Detta har dock inte behövts under denna studie.  
 
Reliabilitet i detta sammanhang beskriver Larsen vara att forskningen är tillförlitlig, 
och att det har funnits en noggrannhet genom hela studien (2009, s. 81). 
Tillförlitlighet är svårare att uppnå genom en kvalitativ studie än en kvantitativ 
sådan, eftersom det är färre undersökningsdeltagare och att dessa inte behöver vara 
representativa för i det här fallet alla svensklärare. Det finns också en risk att påverka 
undersökningsdeltagarna under en intervju, vilket Larsen benämner som 
“intervjueffekten” (ibid, s. 87). Det innebär att informanterna kan påverkas av den 
som intervjuar, genom att till exempel visa vad hen tycker är rätt svar på frågan. I 
mitt fall har jag försökt vara så objektiv som möjligt, till exempel genom att innan 
intervjun inte säga vad jag själv anser om det berörda området, just för att de inte ska 
påverkar eller färgas av mina åsikter.  

7. Resultat 
I detta avsnitt kommer jag presentera det material och resultat jag fått fram genom 
intervjuer med fem svensklärare.  
 
För att göra resultatet tydligare och för att de på ett tydligt sätt ska svara till 
frågeställningarna har jag delat in resultatet i fem delar, där alla förutom den första 
delen svarar mot en frågeställning: 1. Presentation av deltagare, 2. Lärarnas 
litteraturundervisning, 3. Digitala verktyg i litteraturundervisningen, 4. Lärarnas 
uppfattning av effekterna av digitala verktyg, 5. Hur lärarna uppfattar elevernas 
inställning till litteratur och digitala verktyg. I varje del jämför jag lärarnas synsätt 
och deras undervisning med varandra och lyfter fram likheter och skillnader.  
 

7.1 Beskrivning av deltagare 
Lärare 1: Arbetat som svensklärare i två månader, undervisar i svenska i år 5-6. På 
skolan där läraren arbetar har eleverna inga egna datorer eller surfplattor utan har 
datorvagnar på skolan som tilldelas från lektion till lektion. 



 
Lärare 2: Arbetat som svensklärare i 12 år och undervisar i svenska i år 7 och 
svenska som andraspråk i år 7-9. Eleverna har inte egna datorer utan datorvagnar. 
 
Lärare 3: Arbetat som svensklärare i 18 år och undervisar i svenska i år 6-9. 
 
Lärare 4: Arbetat som svensklärare i 10 år och undervisar i svenska i år 7-9. Den 
enda av lärarna i denna undersökning som arbetar på en skola där eleverna har en 
egen dator, det vill säga en en-till-en-skola.  
 
Lärare 5: Arbetat som svensklärare i 17 år, undervisar i svenska i år 6-9. Eleverna har 
tillgång till datorvagnar och ipadvagn som lärarna tillhandahåller.  
 

7.2 Lärarnas litteraturundervisning 
Lärarna använder sig av litteratur på lite olika sätt i undervisningen och den har olika 
stor del i den. Lärare 1 menar att de alltid arbetar med skönlitteratur och att de läser 
böcker som ett separat arbetsområde, vid sidan av det andra som de arbetar med, men 
att de inte har arbetat med skönlitteraturen i sig än (noterbart är att läraren endast 
arbetat som svensklärare i två månader). Han berättar att tanken är att de snart ska 
börja läsa berättande texter och noveller för att förstå hur de är uppbyggda, för att 
eleverna sedan ska få skriva egna berättande texter.  
 
Lärare 2 tycker att skönlitteraturen är en viktig del av ämnet och uppskattar att hon 
använder sig av litteratur under vartannat arbetsområde ungefär. Hon arbetar ofta 
med utdrag ur böcker eller med noveller. Litteraturundervisningen menar läraren bara 
har utökats under åren som hon har arbetat som svensklärare.  
 
Lärare 3 uttrycker däremot att litteraturen är allt. Hon är den av lärarna som framstår 
som mest entusiastisk när hon talar om litteratur och säger att hon arbetar med 
litteratur inom alla arbetsområden i svenskämnet, bortsett från om de arbetar inför 
nationella provet med olika texttyper som insändare och krönikor. 

 
L3: Okej, skönlitteratur är allt. Jag använder skönlitteratur hela tiden. Om inte det är just så 
där förberedelser för nationella prov, då är det tidningens texttyper och så. Men annars 
skönlitteratur, det är som, det täcker grammatik och det täcker liksom disposition, upplägg, 
allting. Jag använder det i princip hela tiden.  

 
Hennes litteraturundervisning menar hon har förändrats på så sätt att hon i början av 
sin lärarkarriär kände behovet av att följa läroböckerna vilket ledde till att 
arbetsområdena blev uppdelade, och att eleverna inte förstod hur de kunde applicera 
till exempel grammatiken när de sedan arbetade med litteratur. Idag arbetar hon mer 
övergripande, till exempel med litteratur och grammatik samtidigt, där hon täcker 
flera olika kunskapsmål och där eleverna kan få ett större sammanhang. Hon 



uttrycker att skönlitteratur inte heller behöver vara en tjock bok, utan nämner det 
utvidgade textbegreppet som innefattar exempelvis film, lyrik och bilder och att 
dessa kan vara ett bra sätt att hitta ingångar till skönlitteraturen.  
 
Lärare 4 har en syn på litteraturundervisningen som skiljer sig mycket från lärare 3 
då han inte arbetar med skönlitteratur i så väldigt stor utsträckning nu för tiden. Han 
säger att de just nu arbetar med författare i en klass, där de ska få göra en 
presentation av en vald författare.  

 
L4: (...) jag har egentligen inte jobbat alls med det hittills om jag ska vara ärlig. En klass, i 
sjuan, håller de på med att de ska presentera författare och någon bok som de skrivit, men 
då får de forska själva på den, de har fått välja själva på en lista så nu ska de läsa in sig på 
den författaren och göra en muntlig presentation om det. 

 
Förr arbetade läraren mer med litterära klassiker, men kände att det togs emot på ett 
väldigt kritiskt sätt av eleverna vilket inte direkt ledde till läsglädje. Idag när de läser 
skönlitteratur, som inte är allt för ofta, fokuserar han på mer moderna 
ungdomsböcker som kan öka elevernas läsintresse.  
 
Lärare 5 är den enda läraren som uppger att de arbetar med läsecirklar på skolan, och 
har ungefär två till tre klassuppsättningar med böcker per årskurs. Han redovisar för 
hur en förskjutning har skett: 
 

L5: (...) det är nog i och med den nya läroplanen som handlar mer om förmågan att ta till 
sig litteratur, läsförståelsen och lässtrategier jobbar vi mycket med. Att kunna ta till sig en 
text, delarna i texten. Det jobbar vi med på ett annat sätt helt klart. Förut utgick man nog 
mycket ifrån att eleverna kunde det här, men frågan är om det var så. Man kan säga att det 
var bättre förr, men jag undrar, då utgick man nog från att de kunde läsa och förstå, men då 
var det nog att många elever som hade det med sig hemifrån klarade det, men nu tror jag 
och hoppas jag att alla elever kan få, om man hänger med i undervisningen, kan man få 
verktyg, mot vad det var förr när man kanske fick en bok “varsågod läs” och sen svara på 
lite frågor.  

 
När de arbetar i läsecirklarna så får eleverna ta på sig olika roller där de fokuserar på 
olika delar av texter, till exempel på liknelser, miljöbeskrivningar eller 
personbeskrivningar. Han tror att lärare förr ofta utgick från att eleverna kunde det 
här, att de hade med det tänket när de läste men ifrågasätter om det verkligen var så. 
Vissa elever som hade med sig ett litterärt tänk hemifrån kanske hade det, men lång 
ifrån alla. Som de arbetar nu menar han nu att alla elever, om de är med och är 
fokuserade under lektionerna, så ska de få med sig verktygen de behöver för 
framtiden. Läraren arbetar förutom med läsecirklar, mycket med noveller och utdrag 
ur skönlitterära verk, för att öva läsförståelse.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att alla lärare jag intervjuat givetvis jobbar med 
litteratur, men i väldigt varierande grad och på olika sätt. Från lärare 3 som försöker 



implementera litteratur i nästan alla arbetsområden, till lärare 4 som till stor del 
undviker att arbeta med dem eftersom det möts med lågt engagemang av eleverna.  

7.3 Digitala verktyg i litteraturundervisningen 
Lärare 1 har arbetat som lärare under en väldigt begränsad tidsperiod men har ändå 
en relativt stark åsikt om digitala verktyg i litteraturundervisningen. Han berättar att 
han främst använder digitala verktyg i form av projektor för att visa eleverna saker 
och att han använder dator och liknande i ganska liten utsträckning.  
 

L1: (...) jag använder digitala verktyg i den mån att jag använder projektor till att visa saker, 
jag använder sällan datorer i skolan och en anledning till det är att jag tror att man lär sig 
mycket av att använda den kroppsliga motoriken när man skriver samtidigt, så jag tror att 
man lär sig mer av att skriva för hand än på dator.  

 
Han beskriver hur han ser på användandet av powerpoint på följande vis:  
 

L1: Bildspel och den mer typen av filmer, kan jag ofta tycka, eller främst bildspel och 
powerpoint, tycker jag sätter större upplevelse än om jag bara står och skriver på 
whiteboarden, så det är något jag absolut tycker positivt, jag tycker mycket om powerpoints 
med klen text, för pratar vi om whatever kan jag lägga till en bild så det blir bättre 
helhetsbild. Det händer något där framme så eleverna vaknar till lite. 

 
Läraren föredrar alltså att eleverna skriver för hand, och uttrycker även liknande 
synsätt när det gäller läsning. Han har dock tankar på att använda digitala verktyg för 
att exempelvis spela in drama utefter litteratur.  
 

L1: (...) och när vi kommer in på berättande texter så kommer, vi läser ju böcker och 
litteratur hela tiden och jag läser för eleverna också, men att faktiskt arbeta med litteratur 
och att bryta ned det, det kommer senare runt jul, och då hoppas jag att vi kan spela in lite 
film och så.  

 
De andra lärarnas syn på digitala verktyg inom litteraturundervisningen är mer 
positiv än lärare 1. Lärare 2 uppger att hon arbetar med digitala verktyg genom att 
visa eleverna filmklipp som har att göra med det som de ska läsa om eller liknande. 
Hon visar också powerpoints innehållandes bilder. Det är det som hon arbetar med i 
dagsläget men menar att det lär utökas med tanke på de revideringar av kursplanen 
som har gjorts och som måste användas från hösten 2018. Under intervjun kommer 
hon på att skolan har införskaffat sig Smartboards, men att hon inte känner sig helt 
säker när det gäller användandet av dem, och har inte kommit så långt i den 
processen. 
 

L2: jag kom på att nu på den här skolan har vi ju såna här olika typer av smartboards, det 
har ju vi i varje klassrum. Nu är jag så ny så att jag inte kommit, jag har börjat använda dem 
men inte, du vet man kan ju skriva på dem och sådär. Men jag har varit på lektioner där jag 
märker att det funkar otroligt bra, att de, det blir lite roligare än om de sitter och gör det 
själva. Så där tror jag ju att du har en enorm vinst bara man lär sig de här smartboardsarna, 
hur de funkar. 



 
Lärare 3 arbetar med digitala verktyg hela tiden i litteraturundervisningen men 
uttrycker ändå, likt lärare 1, en sorts skepsis när det kommer till digitala verktyg när 
det gäller litteraturundervisningen, men fokuserar då mer på läsning på skärm. 
 

L3: Jag har lyssnat på en del forskning kring det där, med vad som händer med hjärnan och 
en skärm och jag har stor respekt för vad forskning visar. En del säger ju att det bara är bra 
men så finns det den här kritiken och jag lyssnar på den för jag tycker att elever fungerar 
olika och sämre när de är framför en skärm så att ta in allt via en skärm tycker jag inte är 
bra.  

 
Lärare 3 är den enda av lärarna som hänvisar till forskning eller litteratur när det 
gäller användning av digitala verktyg i litteraturundervisningen, dock efterfrågade jag 
inte heller någon sådan.  Hon hyser stor respekt för den forskning som är gjord och 
betonar att hon inte tror att det är bra att ta in all litteratur via skärm. Läraren lyfter 
den kritiska forskningen som menar att läsning på skärm kan vara negativ i vissa 
avseenden. De elever som har läs- och skrivsvårigheter har givetvis tillgång till 
inläsningstjänst, tillägger hon, men att hon ändå föredrar att de läser förstorad text på 
papper i samband med att de lyssnar på texten, framför att de ska läsa den digitalt på 
en ljus skärm. Hon använder sig i övrigt av projektor till att titta på exempelvis “Hej 
litteraturen” på UR.se, eller när de skriver om litteratur. De används som en ingång 
till litteraturen menar hon. Hon påpekar själv sin ambivalens när det gäller digitala 
verktyg och menar att hon ibland använder dem men att det inte är något universal 
lösning.  
 
Lärare 3 problematiserar revideringen av läroplanen på grund av hur lärare förväntas 
använda sig allt mer av digitala verktyg, men att de inte får någon vidareutbildning 
utan förväntas kunna detta redan. Hon ifrågasätter när de menar att lärarna ska lära 
sig detta och att hon menar att de antar att alla redan kan använda sig av digitala 
verktyg och vet hur en ska gå tillväga för att införliva det i undervisningen. Hon 
beskriver hur hon sökte till en kurs som avhandlade digitala verktyg, men som 
dessvärre försvann i anmälningsprocessen, och därmed inte blev beviljat, vilket hon 
tycker var tråkigt. Hon beskriver hur hon arbetar med digitala verktyg:  

 
L3: Men digitala verktyg, jag låter eleverna göra film, vi filmar, när vi jobbar med grekiska 
myter får de göra filmer, vi jobbar med iPads och liksom, de filmar, och då använder vi 
mobiler. Då tar vi dens bästa och frågar om vi får låna den, “Ah, okej”, och så filmar dem. 
Och så tittar vi på deras filmer. Så hur eleverna får visa sina kunskaper, det får de göra hur 
digitalt som helst, för de har ju jättemycket kompetens. Så där är inte att det hänger på mig 
utan varsågod och allt finns här. 

 
Hon betonar att hon vill lära sig mer men att det inte finns många tillfällen att göra 
det på, men att eleverna har stor kompetens och att läraren ibland kan lära av 
eleverna, och att de kan visa nya sätt att använda de digitala verktygen. 
 
Lärare 3 är inte den enda som uppger en viss osäkerhet när det gäller att använda 



digitala verktyg när det gäller litteraturundervisning, eller i alla fall när det gäller att 
utveckla användandet av dessa. De flesta kan använda powerpoint, bildvisning, 
ordbehandlingsprogram och liknande, men de vet att det finns fler program och 
applikationer att använda, men har inte kunskapen att applicera det på 
undervisningen. Lärare 4 svarar nej på frågan om han planerar att använda fler 
digitala verktyg i litteraturundervisningen, just på grund av att han inte riktigt vet vad 
det finns för verktyg som går att använda. Lärare 5 uppger att han i framtiden vill 
använda sig av fler digitala verktyg och hjälpmedel men uppger att det är svårt att 
hålla koll på alla nya verktyg och appar som släpps. Han är öppen för förslag men 
lyfter också att det ofta handlar om tid och att exempelvis lyssna på en bok i helklass 
tar alldeles för lång tid, men han hade gärna velat eftersom han tycker högläsning 
eller att lyssna på en professionell läsare kan ge mycket.  
 
Lärare 4 börjar sitt svar på frågan om han arbetar med digitala verktyg i 
litteraturundervisningen med att han inte egentligen arbetar så mycket med digitala 
verktyg när det gäller skönlitteratur, mer än när de till exempel skriver om författare. 
Han nämner dock ett projekt de genomförde i fjol. 
 

L4: Däremot var det ett försök förra året där de skulle läsa böcker på dator och mobiler och 
så men det blev så krångligt så jag la ner det efter ett tag. Jag minns inte vad det var som 
blev så krångligt, vet inte om det var på grund av Macdatorerna eller så. Annars hade jag 
tänkt att de skulle använda det och sina mobiler och så och det hade blivit lättare för dem 
att välja böcker och så och även läsa en bok längre än fyra veckor. 

 
Eleverna har i övrigt egna datorer som de främst använder till att skriva på med hjälp 
av ordbehandlingsprogram.  
 
Lärare 5 arbetar på en skola som använder sig mycket av Active boards och han 
använder det även ibland när det gäller skönlitteratur.  
 

L5: Men annars är det mycket visuellt stöd helt enkelt, ibland kan jag ha börjat med texter 
på tavlan, att vi läser tillsammans, och de har möjlighet att hänga med i texten på tavlan och 
då kan man följa upp snabbt om det är någon formulering som man vill uppmärksamma. 

 
Även lärare 5, likt lärare 3, lyfter digitala verktyg där elever kan få tillgång till 
inläsningstjänst och därmed lyssna på böcker och liknande, och där elever med 
särskilt läs- och skrivsvårigheter kan få tillgång till tjänsten Legimus. I övrigt säger 
han att det främst används som visuellt stöd till läsningen, men nämner en blogg han 
tidigare har använt:  
 

L5: Jag har haft även en blogg ibland där eleverna har fått skriva in, där de har fått 
diskussionsfrågor och där de fått svara på bloggen. Och det fungerar ju olika bra på olika 
grupper, och olika bra för olika elever. Tysta elever kan tycka att det är en bra variant, att 
de får komma till tals på nätet till exempel, om de inte är så talföra i klassrummet. 

 



Lärare 5 använder också digitala verktyg när eleverna har boksamtal, då han 
använder de till att spela in samtalen, för att kunna lyssna på de i efterhand och som 
blir underlag för bedömning.  
 
Sammanfattningsvis så kan det sägas att lärarna använder digitala verktyg i olika stor 
utsträckning, från att bara använda ordbehandlingsprogram för skrivande, till att 
använda bildstöd och att läsa i helklass med hjälp av att ha texten på Active Board. 
Majoriteten av lärarna vill gärna använda fler digitala verktyg, men uppger att de inte 
har tillräckliga kunskaper om vilka verktyg som finns och hur de kan applicerar på 
undervisningen.  
 

7.4 Lärarnas uppfattning av effekterna av digitala verktyg 
Följande del avhandlar lärarnas syn på hur de digitala verktygen påverkar eleverna, 
deras kunskaper och lektionerna.  
 
Lärare 1 menar att hans elever är för unga för att inse de faktiska fördelarna med att 
använda exempelvis en dator, utan att de blir distraherade av de många saker det går 
att göra med de digitala verktygen. Han lyfter återigen åsikten om att eleverna lär sig 
bättre genom att skriva för hand och att läsa i en fysisk bok.  
 
Lärare 2 är av annan åsikt än lärare 1 och menar att det finns många fördelar med att 
använda digitala verktyg i litteraturundervisningen.  
 

L2: oavsett vilket verktyg du använder tycker jag att man fångar eleverna på ett helt annat 
sätt än om man bara pratar rakt upp och ner, väldigt tydlig skillnad. Tycker att dem är 
mycket mer.uppmärksamma och så på de digitala verktygen som sagt. 

 
De digitala verktygen menar hon alltså kan vara en motivationshöjare och öka 
elevernas intresse för olika arbetsområden, exempelvis skönlitteratur. På frågan om 
vilka för- och nackdelar hon kan se med att använda digitala verktyg listar hon främst 
fördelar, men lyfter även att det kan ta lite mer tid för en som lärare att planera och 
genomföra lektioner där digitala verktyg är inblandade. Hon påpekar också att hon 
uppfattar att många elever har svårare att läsa text på en skärm än på fysiskt papper. 
Hon menar att hon uppfattar att man måste vara mer uppmärksam på om eleverna har 
fått med sig det som de behöver från lektionerna, att de har gjort rätt saker. Det 
menar hon är enklare att uppfatta om hon har stått och pratat där digitala verktyg inte 
använts.  
 

L2: Det gäller ju att ha koll på vad eleverna har tagit in och vad som har sagts så du är inne 
i det själv så att säga, vad det är för något de tar upp, så du vet att du kan kolla utav, att de 
har förstått vad det är, den informationen som har kommit och sådär.  

 
Hon kommer också in på om digitala verktyg kan öka motivationen för läsning hos 
eleverna, vilket hon ställer sig tveksam till. Hon har inte upplevt att de har blivit 



inspirerade att läsa på grund av digitala verktyg utan tycker att en bok i handen är det 
bästa sättet att inspirera till läsning.  
 
Lärare 3 tar upp en annan aspekt än lärare 1 och 2 och anser det vara en nackdel om 
användningen av digitala verktyg blir slentrianmässig. Hon menar att det leder till en 
slö inställning om de inte är menade att fylla en funktion i undervisningen. Hon 
påpekar även att eleverna då gärna gör andra saker samtidigt, till exempel tittar på 
film, och att hon då behöver se till att de gör de uppgifterna de ska göra.  
 

L3: Och jag vill inte förhålla mig som en vakt, jag är pedagog. Så därför, det digitala ska 
fram när det är rätta funktionen. Och att skriva på tavlan och att ha den långa processen av 
att skriva ett ord, skriva ett stödord, eller liksom punkter och att det får vara lite långsamt, 
då hinner eleven skriva av det. Det är liksom en inlärning, lite som att läsa en text och 
skriva sina stödanteckningar själv när man pluggar. 

 
Hon tar upp ett personligt exempel som rör hennes son, där han under sin 
gymnasietid uttryckte att han tyckte det var jobbigt att hans lärare hela tiden använde 
powerpoints eftersom han då inte hann reflektera över det som läraren pratade om.  
 
Lärare 4 betonar hur smidigt det är med de digitala verktygen när det rör sig om 
informationssökning. Att slippa gå iväg till bibliotek eller liknande som var det som 
gällde tidigare. Han menar också att viss information bara finns på internet, till 
exempel fakta om mer moderna författare. Han tar också upp några nackdelar som 
han menar finns med de digitala verktygen i klassrummet: 

 
L4: Den nackdelen som finns är väl om de skulle använda den (datorn) till något annat än 
vad de borde. Sen kan man, en nackdel, är väl att de lär sig lite för lite att leta i andra källor 
än internet, så det är väl en risk att man tappar det lite på vägen. Och handstil, kan bli lite, 
den håller man inte upp så den kan ju bli sämre. 

 
Då han inte arbetar särskilt mycket med digitala verktyg i samband med läsning så 
har han svårt att svara på effekterna av dessa verktyg när det gäller 
skönlitteraturläsning.  
 
Lärare 5 är den enda av lärarna som lyfter ett problem han menar finns med att lyssna 
på ljudböcker. Han ser det som problematiskt att eleverna kanske bara vill lyssna på 
litteratur, och tappar det som själva läsningen ger. Han betonar att de som har läs- 
och skrivsvårigheter givetvis ska få lyssna till litteratur när det vill det, men att de 
som egentligen inte har några problem med läsning istället väljer att lyssna för att det 
är mer bekvämt.  
 

L5: Och det kan man ju fundera på, om man gör de en björntjänst liksom, att låta de lyssna, 
de blir aldrig vana läsare utan de blir ju vana lyssnare kanske, och ja, så kanske det kan se 
ut i framtiden, att man alltid kan lyssna på det. Jag tror att det här att tyst skapa sig ett 
informationsflöde i huvudet, när man tolkar det själv och inte får det serverat, det behövs 
också, en del av inlärningen att ha det med sig, det är lite splittrat. 



 
Läraren nämner också hur användbara de digitala verktygen är när eleverna ska 
skriva om litteratur och nämner även datorprogrammet Answergarden (ett program 
där elever får ge skriftlig feedback och liknande), vilket han menar är ett väldigt 
användbart program där alla elever får komma till tals, något han tycker är väldigt 
viktigt.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att lärarna lyfter olika effekter de upplever hos 
eleverna och i klassrummet. Endast en av lärarna nämner att de digitala verktygen 
kan fungera som en motivationshöjare för eleverna och merparten av dem lyfter 
istället negativa effekter som dessa verktyg kan ha, till exempel att det leder till en 
slö inställning hos eleverna eller att allt fler bara vill lyssna på ljudböcker och därmed 
tappar själva läsningen.  

7.5 Hur lärarna uppfattar elevernas inställning till digitala verktyg 
 

I intervjuerna med lärarna frågade jag om eleverna uppskattar att använda digitala 
verktyg. Lärare 1 tycker att frågan är irrelevant, då han menar att de uppskattar de av 
fel anledning.  
 

L1: de behöver inte ens gå in på spel utan det räcker med att det är någonting annat att pilla 
med, det är lite ballt med en dator. Så, de är lite för små för att inse de faktiska fördelarna 
som finns med att jobba med datorer, så huruvida de uppskattar det tycker jag inte är 
relevant, så pass. 
 

Lärare 2 delger ett annat synsätt då hon anser att de digitala verktygen har stor 
potential i klassummet. 
 

L2: Men det här håller ju på att mer och mer gå över till att generellt att elever använder det 
här och det tycker jag är fantastiskt bra och de kan också använda det, även om man inte är 
dyslektiker eller har annan problematik så har man en fördel av att använda sig av såna 
verktyg på det sättet. 

 
Hon anser att det går att fånga eleverna väldigt mycket, trots att det kanske kan vara 
ett visst motstånd till att läsa inledningsvis. Även de mest omogna pojkarna, de som 
stundtals ligger under borden, går att fånga med litteraturen och få dem att arbeta 
med detta. Digitala verktyg uppskattas mycket av eleverna och hon nämner hur 
program som är avsedda för elever med läs- och skrivsvårigheter nu används av allt 
fler elever och hur det är något positivt. 
 
Lärare 3 lyfter att det är väldigt individuellt och att det är olika från elev till elev. 
Både hon och lärare 4 uppger att en del av eleverna uppskattar att arbeta med digitala 
verktyg medan andra efterfrågar att få skriva för hand istället. Hon vill dock att de 
ska öva på att skriva på dator, särskilt med tanke på att det är en internationell skola 
och att det på skolan går elever från hela världen, och att vissa inte är vana att skriva 



med hjälp av digitala verktyg. Hon vill därmed att alla ska lära sig att skriva på och 
använda sig av digitala verktyg så de är vana med det inför gymnasiet. Hon betonar 
dock att användandet av digitala verktyg behöver vara individanpassat då 
inställningen till dessa varierar elever emellan.  
 
Lärare 4 anser att majoriteten av eleverna föredrar att arbeta med digitala verktyg 
framför mer traditionella metoder. Hon tillägger dock, på samma sätt som lärare 3, att 
det finns elever som föredrar att till exempel skriva med papper och penna och som 
hon tror tänker sämre när de använder digitala verktyg för skrivande och läsning. 
Hennes svar är främst fokuserat på skrivande då hon inte har så mycket erfarenhet av 
digitalt läsande med eleverna.  
 
Alla lärare uppger alltså att eleverna uppskattar att arbeta med digitala verktyg, även 
om lärare 1 uppger att de gillar det av fel anledning. En del av eleverna uppskattar 
dock mer att arbeta med mer traditionella metoder, såsom skrivande för hand.  

8. Analys  
Flera av lärarna uttrycker en viss osäkerhet angående hur de digitala verktygen kan 
användas när det gäller litteraturundervisningen. Enligt det Säljö skriver om 
appropriering av nya kulturella redskap menar jag att dessa lärare befinner sig i det 
tredje stadiet, där redskapet har approprierats till stor del och där det ses som en 
integrerad del av till exempel undervisningen (2010 s. 230). Dock så betyder inte det 
att alla redskapets funktioner är utforskade, det kan finnas nya aspekter att ta del av, 
vilket jag menar är fallet med flera av lärarna jag intervjuat. Datorn, surfplatta och 
smart phones skulle jag tro är en integrerad del av de flesta av dessa lärares vardag 
och även undervisning, vilket märks i hur de pratar om dessa verktyg när det gäller 
undervisning i stort, om hur de använder powerpoint, ordbehandlingsprogram och 
liknande. De känner dock en osäkerhet när det gäller hur dessa verktyg kan användas 
i litteraturundervisningen, vilket innebär att de inte riktigt har integrerat alla dessa 
verktygs funktioner. En av lärarna uttrycker ett behov av fortbildning när det gäller 
hur en kan använda digitala verktyg i undervisningen, fortbildning som skulle kunna 
ta henne och andra lärare från steg tre till steg fyra när det gäller approprieringen av 
dessa som artefakter för lärande.  
 
Fyra av fem av lärarna uppger i intervjun att de använder sig av stöd genom digitala 
verktyg i undervisningen. Det rör sig då främst om bild- eller textstöd på power point 
eller på en interaktiv whiteboard. Lärare 5 beskriver något som jag skulle vilja koppla 
samman med det sociokulturella teoretiska begreppet “scaffolding”. Läraren säger att 
han gärna högläser samtidigt som han har texten uppe på Active boarden, vilket gör 
att de lätt kan ta upp någonting från texten om det skulle behövas, och att alla kan se 
var de är och hänga med på ett enkelt sätt. På så sätt skulle jag säga att han stödjer 
eleverna att komma vidare med hjälp av det digitala verktyget och sina förklaringar, 
så att eleverna kan lära sig nya ord och förstå sammanhangen.  



 
Lärare 5 nämner en blogg han och eleverna använde under ett arbetsområde, där 
eleverna kunde lämna kommentarer om det som lästs. Detta menade han var särskilt 
positivt för de elever som annars inte uttrycker sig muntligt i klassrummet eller tar 
del av diskussioner i smågrupper. Ur ett sociokulturellt perspektiv vidgar detta 
möjligheten att utvecklas och lära genom att både interagera med andra personer 
samt använda de digitala verktygen som en artefakt för lärande.  
 
Det är däremot ingen av lärarna som har tagit upp möjligheten att göra 
litteraturläsningen eller arbetet med skönlitteratur till en social del av undervisningen 
på så sätt som Borg lägger fram det, där hon ger exempel på hur den digitala 
läsningen kan bli social genom att interagera med andra läsare eller till och med 
författare (2013, s. ).  De olika verktygen och applikationerna som hon skriver om, 
där möjligheterna till interaktion med författare och andra läsare finns, verkar inte ha 
nått de lärare jag har pratat med. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så finns det 
flera fördelaktiga aspekter med att använda digitala verktyg för att höja elevernas 
lärande och även läsintresse. I de fallen skulle både de digitala verktygen i sig vara 
ett redskap för lärande, men också samspelet med andra personer som inte befinner 
sig i klassrummet, och lärandet skulle då möjligen kunna utvecklas ännu mer.  

 

9. Diskussion  
I kommande avsnitt kommer jag att diskutera dels genomförandet av studien, samt 
även de resultat jag fått fram genom intervjuerna med svensklärarna i förhållande till 
tidigare forskning. 
 

9.1 Metoddiskussion 
I litteraturstudien som föregick denna studie visade det sig att det finns många 
digitala verktyg och många digitala applikationer som går att implementera i 
svenskundervisningen och som skulle kunna motivera elever till 
skönlitteraturläsning. Därav valde jag att genomföra en kvalitativ studie där jag har 
möjlighet till en djupare inblick i några lärares arbete med skönlitteratur och hur och 
om de försöker implementera digitala verktyg i denna undervisning. Jag skulle vilja 
påstå att denna studies val av metod och genomförande har sina starka sidor men 
också svagheter. 
 
Då det endast var fem lärare som intervjuades kan inga generella slutsatser dras som 
på något sätt skulle representera svensklärare i allmänhet. Eftersom majoriteten av 
lärarna också arbetar i skolor vars huvudman är Uppsala kommun blir 
generaliserbarheten över hela landet ännu svårare att försvara. Tittar vi på 
Norrköpings kommun, där jag har varit verksam tidigare, så är samtliga kommunala 
skolor så kallade en-till-en-skolor, medan ingen av de fyra lärare jag intervjuade som 



arbetade på en kommunal skola i Uppsala hade en-till-en. Detta kan givetvis påverka 
lärarnas syn på digitala verktyg och på utgången av denna uppsats.  
 
En annan svaghet är möjligheten att det finns en risk i att endast de som är 
intresserade av digitala verktyg väljer att medverka på intervjun då jag när jag 
tillfrågade om deras deltagande också berättade vilket syfte studien hade. Dock är det 
svårt att motverka då de allra flesta vill veta vad intervjun ska avhandla innan de 
väljer att delta.  
 
En fördel med valet av metod är att jag har fått uttömmande svar från lärarna, där 
tiden har funnits att utveckla tankarna och verkligen gå på djupet, något som inte 
hade varit fallet om jag till exempel gjort en kvantitativ studie. Jag valde också att 
spela in intervjuerna, vilket är fördelaktigt då jag i efterhand transkriberade dessa ord 
för ord, vilket minimerade risken för att missa något eller höra fel.   
 

9.2 Resultatdiskussion 
Samhällets digitalisering är ett faktum. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i de 
allra flesta människors liv, inte minst unga personers. Även Skolverket driver på 
denna utveckling, och har reviderat läro- och kursplaner samt skrivit många texter 
om vikten av att digitalisera skolan och undervisningen. Den tidigare forskning som 
jag har lagt fram talar både för och emot att digitalisera litteraturundervisning och att 
läsa skönlitterära texter digitalt. I följande avsnitt kommer jag att diskutera resultatet 
utifrån de fyra olika delar jag presenterat tidigare: lärarnas litteraturundervisning, 
digitala verktyg i litteraturundervisningen, effekterna av de digitala verktygen samt 
elevernas uppfattning av digitala verktyg.  
 

9.2.1 Lärarnas litteraturundervisning 

Av intervjuerna framgick att merparten av lärarna använder skönlitteratur i stor 
utsträckning i undervisningen. Lärare 1 och 3 menar att litteraturundervisningen 
ingår i alla arbetsområden och lärare 3 uppger att anledningen till detta är att den 
täcker alla viktiga delar av svenskämnet, från grammatik till disposition. Lärare 2 
uppskattar att hon arbetar med skönlitteratur under ungefär vart annat arbetsområde 
och lärare 5 anger inte hur mycket, men arbetar med hela skönlitterära verk två 
gånger per läsår och däremellan med utdrag ur verk samt noveller. Lärare 4 är den 
enda som uppger att han inte arbetar med skönlitteratur så mycket, i vilket fall inte 
med hela romaner.   
 

9.2.2 Digitala verktyg i litteraturundervisningen 

Av de lärare jag har pratat med har en av fem låtit eleverna läsa böcker digitalt, och 
det projektet lades vad läraren minns ned på grund av tekniska problem. När jag har 
pratat med dem om litteraturundervisning och digitala verktyg har de allra flesta 



pratat merparten av tiden om skrivande om litteratur, och inte särskilt mycket om 
läsning av just denna.  
 
Jag uppfattade hos några av lärarna, och som syns tydligast hos lärare 1 och 3, en viss 
skepticism mot digitala verktyg när det kommer till litteraturundervisningen. Lärare 1 
menar att han tror att eleverna lär sig bättre genom mer traditionell inlärning, som att 
skriva för hand och läsa på fysiskt papper. Lärare 3 redogör också för den kritiska 
forskningen hon läst om digital läsning, där fokus ligger på att den sortens läsning 
kräver mer fokus av läsaren. Detta samstämmer med det Alexandra Borg skriver, där 
hon menar att det finns två synsätt på litteraturläsning och digitala verktyg, där det 
ena synsättet grundar sig i att det är svårare att ta in digital text och det andra att det 
finns stor potential i digitala texter. Lärare 1 och 3 menar jag stämmer in i det första 
synsättet som Borg lyfter fram, att det är svårare att ta in text som läses på digitala 
verktyg (Borg 2013).  
 
Lärare 3 lyfter fram att de digitala verktygen måste fylla en funktion i 
undervisningen, och inte bara användas för användningens skull. Detta går i linje 
med en av de ansatser som Glimstedt, Elber, Hultgren och Johansson tar upp, där den 
ena är lässtimulanscentrerad och menar att de digitala verktygen ska vara ett medel 
för att nå ett ökat läsintresse eller vara en hjälp i undervisningen och inte bara 
användas för att just använda ett digitalt verktyg i sig (4.1). Lärare 3 uppger också att 
hon tycker det slentrianmässiga användandet av digitala verktyg leder till en slö 
inställning hos eleverna. Jag tror också att det finns en viss risk i om trycket blir allt 
för hårt på lärarna att använda sig av digitala medier, utan att de får någon 
fortbildning i ämnet, att dessa verktyg kommer att användas utan vidare eftertanke 
för vad målet med användningen är.  
 
Lärare 5 nämner digitala verktyg som ett sätt att inkludera alla elever. Han nämner en 
blogg som han tidigare har använt och som han menar att en del elever gillade då de 
där fick chansen att uttrycka sig, och att de kan vara positivt för de elever som kanske 
ogärna säger det i klassrummet och som inte är så talföra. Ingvarsson beskriver ett 
projekt där eleverna själva fick skriva en blogg om den litteratur de läst, något som 
de menade höjde kvaliteten på texterna. I båda fallen får eleverna dela texter och 
kommentarer samt interagera med andra elever och även läsare utanför klassrummet. 
Även de elever som kanske inte brukar ta utrymme i gruppdiskussioner eller i 
helklass fick här ett tillfälle att bidra med tankar och åsikter. Även Glimstedt, Elber, 
Hultgren och Johansson (2015) skriver om hur sociala interaktioner kan leda till 
effektivt inlärande. De skriver att läsning inte är en solitär handling, utan en social, 
och att läsning därmed utvecklas bäst tillsammans med andra. Det bloggprojektet 
som lärare 5 arbetade med är ett exempel på hur dessa sociala interaktioner kan se ut 
med hjälp av digitala verktyg.  
 



9.2.3 Effekten av de digitala verktygen och elevernas inställning till digitala 
verktyg 

När det kommer till effekterna av de digitala verktygen, det vill säga hur de påverkar 
elevernas inlärning och dess effekt på klassrumsmiljön, så väljer majoriteten av 
lärarna att fokusera på negativa aspekter. Bland dessa finns till exempel slöhet vid 
slentrianmässigt användande av digitala verktyg samt en ovilja att läsa då eleverna 
hellre väljer att lyssna på ljudböcker. 
 
En lärare uppger att de digitala verktygen leder till större uppmärksamhet hos 
eleverna. Hon uppger inte att det är något särskilt användningsområde som gör 
eleverna intresserade utan just de digitala verktygen i sig. Glimstedt, Elber, Hultgren 
och Johansson (2015) skriver om att det inte är de digitala verktygen i sig som skapar 
motivation utan vad en gör med dem. Lärare 2 har dock vetskapen om att de digitala 
verktygen leder till större motivation hos eleverna, vilket gör att dessa har ett syfte 
när hon till exempel använder de för att presentera någonting eller när de ska skriva.  
 
Lärare 1 uttrycker tydligt att han inte tycker att hans elever förstår fördelen med att 
använda digitala verktyg då de gärna använder verktygen till att göra andra, icke-
skolrelaterade aktiviteter på dem. I det anseendet är han inte ensam. I Skolverkets 
rapport uppger 63 % av lärarna att arbetet i klassrummet störs av att eleverna 
använder sig av till exempel sociala medier, spel eller sms (2016). Bland de lärarna 
jag intervjuade är det däremot bara lärare 1 som lyfte denna problematik, vilket jag 
trodde att fler skulle göra.  

 

10. Slutsatser 
De flesta av lärarna menar att de arbetar med skönlitteratur i stor utsträckning och att 
den är en viktig del av svenskämnet. Många av dem lyfter också vikten av digitala 
verktyg som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är dock också många 
av dem som uppvisar en osäkerhet inför vilka digitala verktyg som finns och på sin 
egen kompetens när det gäller dessa. Ett intresse för digitala verktyg verkar finnas 
hos majoriteten av de lärare jag intervjuade, men till viss del också en skepsis inför 
digital läsning och att använda digitala verktyg i allt för stor utsträckning och att göra 
det slentrianmässigt.  
 
När det gäller effekterna av de digitala verktygen är det svårt att dra några större 
slutsatser då åsikterna var relativt spridda. Några trodde att eleverna skulle kunna 
motiveras att läsa och få ett ökat läsintresse genom att använda mer digitala verktyg, 
medan andra menade att de inte trodde att så var fallet utan att en fysisk bok är det 
mest inspirerande. Deras användning av digitala verktyg inom 
skönlitteraturundervisningen skulle jag dock vilja säga är för liten för att kunna se 
några tydliga effekter när det gäller läsning och läsintresse. Ett visst motstånd finns 



också då några påpekar svårigheterna med att använda digitala verktyg då elevernas 
fokus lätt kan förflyttas till andra saker som inte har med skolarbetet att göra.  
 
Om jag ser på den tidigare forskning som jag redogjort för i denna uppsats, och med 
grund i skolverkets och regeringens syn på digitalisering av skolan och svenskämnet,  
ser jag en relativt liten förändring av just litteraturundervisningen, om jag jämför med 
när jag själv gick i åk 7-9, vilket var för drygt 15 år sedan. Det verkar som att de 
flesta lärare jag pratat med har ett intresse och någon sorts ambition att utveckla även 
litteraturundervisningen, men att kunskap om ny teknik och tiden att lägga ned på det 
saknas till viss del.  

 
Den här studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin, och med det i 
åtanke menar jag att lärarna använder sig av digitala verktyg av fyra olika 
anledningar: som stöd i undervisningen, till exempel genom bilder och digital text 
(powerpoint, active board), som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter (inläst 
text, större text och liknande), för att underlätta undervisningen (genom att ha fler 
böcker att tillgå, eleverna kan läsa de längre än bibliotekets lånetider) samt för att 
motivera eleverna till läsning (även här främst genom att ha fler böcker att tillgå, de 
kan välja någon de tycker verkar intressant). Att använda sig av bilder och digital text 
för att stödja elevernas inlärning går i linje med den sociokulturella teorin tankar om 
“scaffolding”, där lärarna stödjer eleverna så att de kan komma vidare i sin inlärning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Allmän info om läraren 
- Hur länge har du arbetat som svensklärare?  
- I vilka årskurser undervisar du i svenska?  
 
Lärarens undervisning 
- Hur arbetar du med skönlitteratur i din undervisning och i vilken utsträckning? 
- Har din litteraturundervisning förändrats på något sätt sen du började undervisa?  
- Använder du digitala verktyg i litteraturundervisningen, isf på vilket sätt och i 
vilken utsträckning? 
- Har eleverna egna digitala verktyg (ex dator, surfplatta etc) 
- Har du några planer på att använda fler digitala verktyg i 
litteraturundervisningen?  
- Känner du att du har nog med kompetens när det gäller digitala verktyg?  
 
Lärarens uppfattning om verktygen och hur de påverkar undervisningen 
- Hur tycker du att dessa verktyg fungerar i klassrummet? Fördelar/nackdelar 
- Om digitala verktyg inte används: vad är din syn på dessa och varför använder 
du inte några sådana?  
- Kan verktygen leda till mer störningar i klassrummet/eleverna sysslar med annat 
på dessa?  
 
Lärarens uppfattning av inlärningsskillnader och motivationsskillnader hos 
eleverna. 
- Hur är elevernas allmänna inställning till skönlitteratur och läsning?  
- Tror du att digitala verktyg skulle kunna öka motivationen och läsintresset hos 
eleverna?  
- Uppfattar du några inlärningsskillnader hos eleverna? 
- Hur mottas de digitala verktygen av eleverna? 
- Har du sett ett ökat intresse för läsning och ökad motivation i och med digitala 
verktyg?  
- Har du något annat du skulle vilja tillägga?  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
  
Förfrågan om deltagande                                                           2017-09-05 
  
Under höstterminen 2017 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna. Min undersökning kommer att handla om skönlitteraturundervisningens digitalisering 
och jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer som metod för min 
datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
  
Undersökningens syfte och innehåll 
  
Syftet med min undersökning är att undersöka vilka attityder svensklärare har till digitala verktyg 
inom litteraturundervisningen och på vilket sätt de använder dessa. 

  
Genomförande 
Jag har planerat att fem till tio lärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 
innebära deltagandet i en intervju som genomförs på gemensamt bestämd plats och vars tidåtgång 
är mellan 30-60 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 
ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av 
undersökningens resultat via DiVA efter det att examensarbetet är slutfört. 

  
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet 
som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har gjorts 
vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 
Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min 
handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. 
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
  
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande, så kommer detta inte 
att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
  
  
  
Bo G Jansson                                                              Viktor Lind 
bgj@du.se                                                                h14vilin@du.se 
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