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TACK 
Ett stort tack riktas till min handledare Iris Ridder för värdefulla och givande synpunkter, diskussioner 
och råd under arbetets gång. 



Abstract 

Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med 
digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och 
klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och 
sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. Slutsatserna som drogs utifrån 
studien är att kompetens och erfarenhet av digitala läromedel spelar roll för hur läromedlen ska komma 
att användas och tas emot av såväl lärare som elever och klassrum samt huruvida läromedlen ska ses som 
för- eller nackdelar i undervisningen. Tydliga nackdelar är att det tar tid att sätta sig in i digitala läromedel, 
att de ofta är kostsamma och att användandet ofta möjliggör för eleverna att sysselsätta sig med parallella 
aktiviteter såsom spel och sociala medier vilket kan komma att hämma elevernas studier. Tydliga fördelar 
är att undervisningen framställt ur ett elevperspektiv upplevdes som mer intressant vilket gjorde att 
eleverna tog fram sina läromedel oftare än vid traditionella böcker vilket resulterade i längre lässessioner, 
att både läs- och skrivmöjligheten fanns på samma ställe och att den digitala enhetens funktioner kan 
förenkla samarbeten. 
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1. Inledning 
 
Läromedel har ofta stor betydelse i undervisningen i skolan och är kanske för några elever den enda 
kontakten de får av ett skolämnes innehåll. Hans Almgren (2011, s.348) menar att läroböcker är Sveriges 
mest lästa böcker och att de därför bör genomgå granskning ur olika hänseenden. 

 
År 2017 beslutade regeringen att Sverige, genom en digitaliseringsstrategi, skulle fortsätta vara ledande i 
världen vad det gäller kompetens i att använda digitalisering, detta för att bland annat främja 
kunskapsprogressionen och likvärdigheten hos unga (2017, s.3f). Denna strategi skulle gå ut på att bland 
annat huvudmän och andra berörda aktörer skulle driva utvecklingen framåt genom att frekvent hitta och 
prova ”nya digitala möjligheter" (2017, s.4). Ett av delmålen i digitaliseringsstrategin skulle vara att lärare 
och annan personal som arbetar med ungdomar och elever skulle ha kunskap nog att dels välja, dels bruka 
relevanta digitala verktyg i undervisningen (Regeringen 2017, s.6). 

 
Under mina år som lärarvikarie och VFU-student har jag märkt av digitaliseringen. Som vikarie fick man 
ofta instruktioner om att ”när eleverna är klara med uppgiften får de använda sina mobiltelefoner eller 
styrplattor och spela lärospel” och på min VFU-skola hade alla elever tillgång till varsin styrplatta och 
eleverna använde ofta digitala läromedel i form av ord- eller minnesspel och olika läs-appar under 
svensklektionerna. Något jag la märke till var att eleverna ofta hjälpte varandra när de inte kom vidare i 
spelen och läs-apparna fick många elever att förbli fokuserade lektionen ut. Jag har även sett hur digitala 
läromedel agerat språkhjälp i undervisningen av nyanlända elever. 

 
Samtidigt visar John Hatties (2012) sammanställning av påverkansfaktorer på studieprestationer att 
datorstödd undervisning, simuleringar och webbaserat lärande ligger långt ner på listan över saker som 
påverkar elevernas studieprestationer i jämförelse med självskattning av betyg, klassrumsdiskussioner och 
återkoppling som ligger i topp på samma lista (2012, s.312ff). 

 
Dagens ungdomar växer upp i ett digitalt klimat och mobiltelefoner, styrplattor och datorer är en självklar 
del i de flesta ungdomars vardag. Många skolor ger också sina elever tillgång till datorer eller styrplattor i 
den dagliga undervisningen, dessutom ska alla som arbetar i skolan ge elever möjligheter att: ”använda 
digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling” (GY11) och de nationella proven ska 
successivt digitaliseras för att tillslut helt övergå att ske digitalt år 2022 (Skolverket 2018). Detta trots att 
Katja Johansson menar att ny forskning vid Helsingfors universitet visar tecken på att digitala resurser i 
undervisningen riskerar sänka inlärningsresultaten på grund av att elever blir distraherade av de olika 
digitala enheterna (Johansson 2018). 

 
I takt med att fler skolor använder sig av exempelvis datorer och styrplattor i undervisningen har 
efterfrågan på digitala läromedel ökat vilket resulterat i att fler läromedelsförlag och app-företag kommit 
ut med digitala läromedel. I och med den ökade tillgången väcktes mitt intresse för vilka för- och 
nackdelar som egentligen finns med digitala läromedel. 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilka utgör studiens röda tråd. 

 
 
2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 
Nedan förklaras de teoretiska utgångspunkter som utgör studiens röda tråd. Förklaring ges dels över det 
teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie, dels över hur relevanta begrepp defineras i 
arbetet. 

 
2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

 
Enligt Sandra Smidt (2010) är Lev Vygotskij den stora förespråkaren för det sociokulturella perspektivet, 
Smidt (2010) hävdar att Vygotskij ansåg att leken är en betydelsefull del i progressionen mot nästa 
utvecklingszon (s.9ff). Samarbete framkommer som centralt och Roger Säljö (2000) menar att när barnet 
är i en viss utvecklingszon kan det reda ut vissa problem själv men att det med hjälp från en mer kunnig 
person kan prestera mer, denna zon kallas för den proximala utvecklingszonen (s.120). Ett centralt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000) är artefakter, dessa kan ses som 
materialiserade versioner av tänkande och språkande (s.234). Artefakter kan förstås som de hjälpande 
redskap som används i vardagen, exempelvis instrument, IT och transportmedel (Säljö 2000, s.29). Smidt 
(2010) lägger till kulturella redskap så som exempelvis det språk vi talar, musik och även datorer (s.25). I 
och med utvecklingen har människans kompetenser kommit att gå från människan till användandet av 
olika artefakter vilka möjliggör att människan kan lösa problem och bemästrar situationer som annars 
inte hade varit genomförbara (Säljö 2000, s.75f). Fortsättningsvis menar Säljö (2000) att människan föds 
med olika slags fysiska och psykiska resurser och att vi med hjälp av artefakter förstår och agerar i 
omvärlden (s.18ff). I denna studie provas det sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som 
redskap för lärande, mer konkret dess för- och nackdelar i svenskundervisningen på gymnasiet. 

 
 
2.1.2 Läromedel 

 
Jan Hylén (2008, s.23) menar att: ”En ofta använd definition är att läromedel är sådant som designats 
och producerats i syfta [sic!] att användas för lärande, t.ex. en lärobok” (s.23). Idag har det traditionella 
läromedlet kommit att delvis eller helt övergå till mer moderniserade, ofta digitaliserade former, för 
närmre förklaring av digitala läromedel, digitala lärresurser och interaktiva läromedel se avsnitt 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5. Hyléns definition av läromedel används i arbetet. 

 
 
2.1.3 Digitala läromedel 

 
I innevarande studie används Björn Sjödens (2014, s.80) avgränsning och definition av begreppet ”digitala 
läromedel”. Sjöden (2014, s.80) avgränsar begreppet till interaktiva läromedel med tydliga lärandemål som 
kan brukas genom elevdatorer eller styrplattor i undervisningen, såväl individuellt som i grupp och där 
dess egenskaper närmast går att jämföra med en klassisk lärobok. Digitala informationskällor som 
Googles söktjänst, sociala medier som Facebook eller datorprogram som Word eller Pages där syftet är 
att söka information, producera och lämna in texter räknas därmed inte som ett digitalt läromedel. 
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2.1.4 Digitala lärresurser och digitala hjälpmedel 
 
En lärresurs kan enligt Hylén (2008) exempelvis vara ett läromedel, en tidningsartikel, en uppslagsbok, 
ett mikroskop eller annan utrustning eller material som används i en lärandesituation (s.23f). En digital 
lärresurs är därmed alla digitala material, utrustningar och resurser som används i lärandesituationer, till 
exempel digitala söktjänster, tidskrifter eller mer specifikt program från exempelvis utbildningsradion 
UR. I det här arbetet används källor där begreppen digitala lärresurser och digitala hjälpmedel menas med 
digitala läromedel, det vill säga specifika datorprogram eller appar med tydliga lärandemål som kan 
användas eller brukas genom elevdatorer eller styrplattor i svenskundervisningen (Sjöden 2014, s.80). 

 
 
2.1.5 Interaktiva läromedel 

 
Enligt Nationalencyklopedin avser interaktivitet det samspel som sker växelvis mellan dator och 
människa (NE 2018a). I studien används begreppet interaktivt läromedel som ett digitalt läromedel som 
ger någon form av återkoppling till användaren. Enligt Gleerups uppfyller en interaktiv bok personligt 
lärande och individuell uppföljning (Gleerups 2018). 

 
 
2.1.6 IT och IKT 

 
Begreppet IT förstås i uppsatsen som en förkortning av informationsteknik och ett begrepp som används 
för olika tekniska möjligheter skapade av datorteknik och telekommunikation (NE 2018b). På svenska 
översätts begreppet IT ofta med IKT, informations- och kommunikationsteknik. 

 
 
2.1.7 Styrplatta 

 
I uppsatsen används benämningen styrplatta för den tekniska enhet, känslig för beröring, som 
användaren manövrerar med sina fingrar och som brukas i skolan vid användning av digitala läromedel 
(NE 2018c). En styrplatta gör det möjligt för elever och lärare att ladda ned appar och andra program 
inom olika användningsområden. I arbetet används inte begreppet surfplatta eller läsplatta då det mer 
specifikt innefattar en enhet tänkt för en särskild aktivitet så som internetanvändning eller läsning vilket 
de enheter där digitala läromedel finns inte nödvändigtvis behöver åsyfta. 

 
 
2.1.8 App och applikationer 

 
App är en förkortning av applikation (NE 2018d). Begreppen används i uppsatsen om det program som 
används i digitala enheter, vanligtvis en styrplatta, för att bruka exempelvis digitala läromedel. En 
applikation kan även användas för att exempelvis spela spel och gå in på sociala medier. 

 
 
2.1.9 Sociala medier 

 
Begreppet Sociala medier förstås i uppsatsen som ett samlat begrepp över olika kanaler och medier som 
används för kommunikation (NE 2018e). Kommunikationen kan exempelvis ske genom text, bild eller 
ljud och exempel på sociala medier är Facebook, Instagram och Youtube (NE 2018e). 
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2.1.10 Datorstödd undervisning 
 
I denna uppsats menas datorstödd undervisning med undervisning där en eller flera datorer nyttjas och 
används som stöd till undervisning, till exempel genom användandet av digitala läromedel (NE 2018f). 

 
 
2.1.11 Mediecentral 

 
Enligt upphovsrätt.nu får skolor inte visa rörligt material från streamingtjänster tänkta för privatpersoner 
så som till exempel Netflix eller Viaplay på grund av upphovsrättsliga skäl (upphovsrätt.nu 2018). Istället 
kan skolor exempelvis använda och visa filmer från olika mediecentraler. I uppsatsen förstås begreppet 
mediecentral som en tjänst med till exempel filmer som kommuner och skolor kan prenumerera på och 
därmed få fri tillgång till att använda i exempelvis klassrummet (sli.se 2018). Filmer i en mediecentral 
tillgodoser enligt sli.se ofta vad ämnesundervisningen kräver och ofta finns möjligheten att som lärare 
lämna önskemål om vad för typ av film som ska finnas i mediecentralernas utbud (sli.se 2018). 

 
 
 
3. Syfte 

 
Syftet med studien är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala 
läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och 
klassrumsperspektiv. 

 
 
3.1 Frågeställningar 

 
1. Vad har forskning kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska 
på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv? 

 
2. Finns en samstämmig bild om digitala läromedels för- och nackdelar? 

 
 
 
4. Metod och datainsamling 

 
I metodkapitlet redovisas det tillvägagångssätt och den metod som använts för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. I kapitlet redovisas hur valet av litteratur gjorts, vilka avgränsningar som gjorts, 
vetenskapliga riktlinjer som efterföljts samt de etiska överväganden som gjorts i genomförandet av 
studien. 

 
 
 
4.1 Systematisk litteraturstudie 
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Den metod jag använt för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna är en systematisk litteraturstudie 
som innebär att söka svar i befintlig forskning. Enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och 
Yvonne Wengström (2013, s.31) är syftet med en systematisk litteraturstudie att kritiskt granska ett urval 
av empiriska data inom det ämne man valt att undersöka och sammanställa det. Det ställs inga krav 
angående antalet artiklar som bör ingå i en systematisk litteraturstudie, detta styrs bland annat utifrån de 
kriterier författaren valt att sätta upp i sökandet av relevant data (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.31). I 
denna studie har data, via olika databaser, sökts i vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar inom 
området. I systematiska litteraturstudier söks data med hjälp av specifika sökord som valts ut utifrån 
frågeställningen (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.78f). Sökord och källor presenteras i tabell 1 och 2, samt 
mer ingående under avsnitt 4.7.1. 

 
Sökning av litteratur har vid två tillfällen skett manuellt via Google. Dessa sökningar gjordes på grund av 
att källorna var frekvent återkommande i andra studier om digitalisering och användning av digitala 
läromedel i skolan. Dessa källor redovisas i tabell 1 och 2, och mer ingående under 4.7.1. 

 
 
4.2 Avgränsning 

 
Forskningsfältet har avgränsats till digitala läromedel inom svenskämnet på gymnasiet. Detta då jag 
kommer arbeta med gymnasieelever i framtiden och för att svenska är mitt huvudämne och jag därmed 
i huvudsak är intresserad av att veta för- och nackdelar med digitala läromedel inom svenskämnet. Då 
svensk forskning om digitala läromedel är ringa har jag även använt internationell forskning och sett 
svenskämnet som språk-, läs- och skrivutvecklande undervisning. Såväl internationell som nationell 
forskning om digitala läromedel i en språk- skriv- samt läsutvecklande kontext förekommer därför i 
studien och kopplas direkt till hur digitala läromedel påverkar svenskundervisningen. 

 
 
4.3 Etiska överväganden 

 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.69f) påpekar vikten av att göra etiska överväganden innan man påbörjar 
en systematisk litteraturstudie, både vad gäller urval och presentation av resultat. Eriksson Barajas m.fl. 
menar även att studierna man väljer att använda sig av bör ha gjort etiska överväganden (2013, s.70). 
Fortsättningsvis bör författaren presentera alla artiklar i studien och de resultat som framkommer, oavsett 
om de stöder eller inte stöder författarens egna åsikter (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.70). 

 
I denna litteraturstudie har förutom ovanstående överväganden, även hög reliabilitet och objektivitet 
eftersträvats i såväl urvalsprocessen som presentation och resultatredovisning. För att tydliggöra och 
presentera vilka databaser som sökts i samt vilka sökord i olika kombinationer som använts har tabeller 
använts. 

 
Studiens resultat kan inte ses som generaliserbart då urvalet av studier är bristfälligt på grund av avsaknad 
av forskning inom ämnet. Resultatet kan dock visa tendenser inom digitala läromedels påverkan, och 
därmed förhoppningsvis även ge idéer till framtida forskning. 

 
 
 
4.4 Datainsamling från databas 
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Datainsamling har bland annat skett genom olika databaser. De databaser som använts i sökandet av 
vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar är Libris och Eric Proquest. Databaserna har valts 
utifrån förslag från handledare, bibliotekarie och studiekamrater vid Högskolan Dalarna. Sökorden har 
valts ut i samråd med bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. 

 
För att hitta relevant litteratur användes följande, med hjälp av bibliotekarie utvalda, sökord i databaserna: 
Digitala lär* gymnasiet, lär* digital, Datorstödd undervisning gymnasieskolan, Electronic textboks secondary school, 
Programmed textbooks. 

 
Syftet med sökorden var att finna forskning kring digitala läromedels fördelar och nackdelar i 
svenskundervisningen på gymnasiet. 

 
 
4.5 Urval 

 
Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.78f) är det viktigt att formulera sig korrekt och använda nyckelord 
utifrån syfte och frågeställning vid sökning i databaser. 

 
Sökningen har begränsats till publikationer skrivna på svenska och engelska publicerade mellan 
tidsperioden 2005–2018. Begränsningen syftade till att finna aktuella källor om digitala läromedels för- 
och nackdelar svenskundervisningen på gymnasiet. Källorna skulle vara peer-reviewed, det vill säga de 
skulle ha genomgått en kritisk granskning före publikation (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.61) och även 
finnas i fulltext, det vill säga vara tillgänglig för läsning i dess helhet. Urvalet gjordes till en början utifrån 
”nyast först” för att finna relevanta källor vad det gäller tidsaspekten. Därefter lästes titlar och sedan 
abstracts, förord eller sammanfattningar på de källor vars titel ansågs relevant för syftet och 
frågeställningarna i denna studie. Därefter lästes utvalda artiklar och övrig litteratur i dess helhet för att 
fastställa dess användbarhet i innevarande studie. 

 
 
4.6 Sökresultat 

 
Resultatet i en systematisk litteraturstudie bör enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström redovisas 
och förklaras, exempelvis i tabellform (2013, s.81ff). 

 
I tabell 1 redogörs om sökningen gjorts manuellt eller i databas och i sådant fall vilken databas som 
sökningen är gjord i, vilka sökord som använts, hur många träffar som fanns, hur många titlar, abstracts 
och fulltexter som lästs, samt antal publikationer som kommit att användas i studien. Den litteratur som 
inte uppfyllt ovan nämnda krav har valts bort, huvudsakligen på grund av att de inte svarar till studiens 
syfte och frågeställningar. 

 
I Libris har tre olika sökningar gjorts och i Eric (Proquest) har två olika sökningar gjorts. En manuell 
sökning utfördes också där syftet var att hitta en specifik undersökning. Totalt nio olika publikationer 
kom att användas. 
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Tabell 1. Sökresultat datainsamling från databas och manuell sökning 
Databas Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

abstracts 
Lästa i fulltext Använda 

publikationer 

Libris Digitala lär* 
gymnasiet 

9 9 1 1 1 

Libris lär* digital 74 74 3 1 1 

Libris Datorstödd 
undervisning 
gymnasieskolan 

21 21 3 1 1 

Eric 
(proquest) 

Electronic textbooks 
secondary education 

40 40 4 3 3 

Eric 
(proquest) 

Programmed 
textbooks 

32 32 2 1 1 

Manuell 
sökning 
Google 

Digitala läromedel: 
tillgång eller börda?: 
En undersökning om 
lärares syn på digitala 
läromedel 

6 6 - 1 1 

Manuell 
sökning 
Google 

Skolverket IT- 
användning och 
elevresultat i PISA 
2012 

17500 10 - 1 1 

 
 
 
4.7 Utvald litteratur 

 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som kommit att väljas ut och användas, först översiktligt, se tabell 
2, sedan närmare, i avsnitt 5.7.1. Tabell 2 visar publikationens författare, publikationsår, titel, typ av 
publikation, vid vilket lärosäte eller vilken tidskrift som publikationen publicerats, samt vad för typ av 
studie det är. 
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Tabell 2. Presentation av utvald litteratur 
Författare Publikationsår Titel Publikation Typ av studie 

Päivi Juvonen 2017 Projekt nyanländ!: En rapport om 
användningen av extra digitala 
lärresurser vid undervisning av 
nyanlända elever på åk 7-9 och 
gymnasiet i Nacka kommun. 

Rapport, 
Stockholms 
universitet. 

Kvalitativ 

Ann-Katrin 
Perselli 

2014 Från datasal till en-till-en: En studie 
av lärares erfarenheter av digitala 
resurser i undervisningen. 

Avhandling, 
Mittuniversitetet. 

Kvalitativ 

Marie Nordmark 2014 Digitalt skrivande i gymnasieskolans 
svenskundervisning: en 
ämnesdidaktisk studie av 
skrivprocessen. 

Avhandling, 
Örebro 
universitet. 

Kvalitativ 

Heejeong 
Jasmine Lee, 
Chris Messom & 
Kok-Lim Alvin 
Yau 

2013 Can an electronic textbook be a 
part of k-12 education?: Challenges, 
technological solutions and open 
issues 

Artikel, TOJET: 
The Turkish 
Online Journal of 
Educational 
Technology, vol. 
12, no. 1. 

Kvalitativ 

Lucia Solcova & 
Martin Magdin 

2016 Interactive textbook - A new tool in 
off-line and on-line education 

Artikel, TOJET: 
The Turkish 
Online Journal of 
Educational 
Technology, vol. 
15, no. 3. 

Kvalitativ 

Ryan McFall 2005 Electronic textbooks that transform 
how textbooks are used 

Artikel, The 
Electronic 
Library, vol. 23, 
no. 1. 

Kvalitativ 

Young Ju Joo, 
Sunyoung Park 
& Eui Kyoung 
Shin 

2017 Students' expectation, satisfaction, 
and continuance intention to use 
digital textbooks. 

Artikel, 
Computers in 
Human 
Behavior, vol. 69, 

Kvalitativ 

Lärarnas 
Riksförbund 

2016 Digitala läromedel: tillgång eller 
börda?: En undersökning om 
lärares syn på digitala läromedel. 

Rapport, 
Lärarnas 
Riksförbund 

Kvalitativ 

Skolverket 2012 IT-användning och elevresultat i 
PISA 2012. 

Artikel, Fokus på, 
nr 3. 

Kvalitativ 

 
Av de utvalda publikationerna är fem på svenska och fyra på engelska. Forskningen sträcker sig från 2005 
och framåt, majoriteten gäller 2010-talet. Bland de utvalda publikationerna finns två avhandlingar, fem 
artiklar och två rapporter. Alla utvalda studier har kvalitativ ansats. 
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4.7.1 Presentation av utvald litteratur 
 
I följande avsnitt presenteras de publikationer som kommit att användas i studien närmare. Materialet 
består av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som framkommit av såväl databassökningar som 
manuella sökningar. Nedan presenteras materialets relevans för innevarande studie. Publikationernas 
syfte, metod och resultat redovisas. 

 
Under hösten 2015 kontaktades skolor med undervisning i årskurs 7-9 och gymnasieskolor med 
språkintroduktionsprogram inom Nacka kommun, de erbjöds medverka i ett projekt där digitala 
lärresurser skulle vara i fokus (Juvonen 2017, s.5f). Päivi Juvonens kvalitativa rapportstudie Projekt 
nyanländ!: En rapport om användningen av extra digitala lärresurser vid undervisning av nyanlända elever på åk 7-9 och 
gymnasiet i Nacka kommun syftar till att följa upp projektet för att se hur och i vilken omfattning som de 
digitala läromedlen studi.se och modersmalsskolan.se användes i undervisningen av nyanlända elever 
samt huruvida lärarna upplevde att läromedlen hjälpte eleverna att uppnå målen i skolans ämnen (Juvonen 
2017, s. 26). Metoden som användes var enkätundersökning och intervjuer. Studien visade bland annat 
på ett lågt användande av de digitala läromedlen och att de digitala läromedlen kunde ha positiv effekt på 
elevers lärande (Juvonen 2017, s.27). 

 
Ann-Katrin Persellis kvalitativa studie Från datasal till en-till-en: En studie av lärares erfarenheter av digitala 
resurser i undervisningen från 2014 syftar till att beskriva och analysera gymnasielärares erfarenhet vad det 
gäller att använda digitala resurser i skolans undervisning (Perselli 2014, s.181). Två skolor ingick i studien 
och metoder som använts är dels intervjuer och medföljande observationer, dels gruppintervjuer och 
informella samtal (Perselli 2014, s.70ff). Ett kapitel behandlar lärarna i studiens erfarenheter och förståelse 
för digitala resurser som läromedel (Perselli 2014, s.135). Användningen av digitala lärresurser i 
undervisningen visar sig enligt studien dels bero på lärarnas tidigare erfarenheter av digitala resurser samt 
deras strävan att vilja utveckla undervisningen (Perselli 2014, s.132). Det visar sig också att lärarens 
relation till och bemötande av eleverna har betydelse för elevernas godkännande av den digitaliserade 
undervisningen (Perselli 2014, s.132). 

 
Marie Nordmarks studie Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning: en ämnesdidaktisk studie av 
skrivprocessen från 2014 syftar till att undersöka samband mellan gymnasieelevers skrivprocesser och olika 
relationer som skolmiljön, hur eleverna ser på sig själva som skribenter, användandet av artefakter samt 
normer i klassrummet (Nordmark 2014, s.14). Relevant för innevarande studie är Nordmarks fokus på 
hur elever använder digitala artefakter i skrivundervisningen i svenskämnet och hur de påverkar 
skrivandet (Nordmark 2014, s.14). Nordmark har gjort en kvalitativ, etnografisk, studie där material 
skapats genom deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer (Nordmark 2014, s.93ff). 
Materialet i Nordmarks studie består av 62 timmars videofilm, fältanteckningar, forskarens loggböcker 
och ljudinspelning från de semistrukturerade intervjuerna med 24 elever och 3 lärare. I studien anses 
användandet av digitala enheter som läromedel vara positivt i skrivundervisningen av såväl elever som 
lärare men att användandet även möjliggör sidoaktiviteter som kan påverka undervisningen negativt 
(Nordmark 2014, s.161f). 

 
HeeJeong Lee, Chris Messom och Kok-Lim Alvin Yaus artikel Can an electronic textbook be a part of k-12 
education?: Challenges, technological solutions and open issues från 2013 syftar till att undersöka utmaningarna 
med digitala läromedel och dess olika användningsnivåer för ett framgångsrikt användande av de digitala 
läromedlen inom läroplanen för Kindergarten, innefattande barn mellan 5-6 år och den tolfte årskursen, 
innefattande ungdomar mellan 17-18 år. (Lee m.fl. 2013, s.33). Studien är kvalitativ och 180 studenter 
och 20 lärare intervjuades (Lee m.fl. 2013, s.32). I studien framkom utmaningar med användandet av 
digitala läromedel i undervisningen. I studien visas även vilka tekniska lösningar och faktorer som 
upptäcktes och ansågs relevanta för införandet av digitala läromedel i skolan (Lee m.fl. 2013, s.33). 

http://studi.se/
http://modersmalsskolan.se/
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Lucia Solcova och Martin Magdins artikel Interactive textbook - A new tool in off-line and on-line education från 
2016 syftar till att ta reda på hur elever utvärderar användandet av interaktiva läromedel som stöd i 
undervisningen på gymnasiet. Fortsättningsvis har syftet varit att identifiera eventuell problematik vid 
bedömningen av elevernas lärande utifrån interaktiva läromedel, ur ett elevperspektiv (Solcova & Magdin 
2016, s.115). Undersökningen är kvalitativ och genomfördes genom ett frågeformulär och 
respondenterna var 97 studenter med olika nivåer av färdighet vad det gäller teknik (Solcova & Magdin 
2016, s.116). Studien visar att eleverna upplevde stöd från de interaktiva läromedlen och eleverna fick 
större förståelse för ämneskursen (Solcova & Magdin 2016, s.118). 

 
Ryan McFalls artikel Electronic textbooks that transform how textbooks are used från 2005 syftar till att ange 
motiv för användandet av elektroniska läroböcker och förändra hur läroböcker används i och utanför 
klassrummet samt visa på de möjligheter till lärande som elektroniska läroböcker har att erbjuda (McFall 
2005, s.72). Metoden är kvalitativ och resultatet framkom dels genom dataloggar, dels genom en 
undersökning bestående av 37 frågor i olika kategorier: typ av användning, hur enkel användningen var, 
användbara funktioner, hur lång tid som spenderades på läsning, hur eleverna utvärderade sin motivation 
till lärande (McFall 2005, s.77). De svarande var 38 studenter och svaren gavs anonymt (McFall 2005, 
s.77). Resultatet visade inte på några särskilda skillnader vad det gäller studenternas inlärning via 
traditionella läroböcker eller digitala läroböcker (McFall 2005, s.77). Vissa funktioner upplevdes 
svåranvända medan andra upplevdes användbara. Resultatet visade att läromedelsapplikationen gör det 
möjligt för läraren att hålla sig ajour med vad eleverna förstår, kan och behöver lära sig mer (McFall 2005, 
s.80). 

 
Young Ju Joo, Sunyoung Park och Eui Kyoung Shins artikel Students' expectation, satisfaction, and continuance 
intention to use digital textbooks från 2017 syftar till att undersöka strukturella samband mellan förväntningar 
hos elever, upplevt nöje, användbarhet, tillfredsställelse och avsikt att fortsätta använda digitala läromedel 
(Joo m.fl. 2017, s.83). Studien är kvalitativ och resultatet baseras på en papper- och pennabaserad 
enkätundersökning besvarad av 137 av 350 elever i en Koreansk middle school, det vill säga elever i 
årskurs 7-9. Eleverna läste en kurs i engelska för tillfället (Joo m.fl. 2017, s.85). Resultatet visade 
strukturella samband mellan elevers förväntningar, nöjdbarhet, tillfredsställelse och avsikt att fortsätta 
använda digitala läromedel (Joo m.fl. 2017, s.88f). 

 
Lärarnas Riksförbunds rapport Digitala läromedel: tillgång eller börda?: En undersökning om lärares syn på digitala 
läromedel från 2016 syftar till att undersöka hur lärare ser på och använder digitala läromedel, vilka för- 
och nackdelar samt utmaningar läraren upplever, och hur tillgång till digitala läromedel ser ut på skolan 
läraren arbetar på (Lärarnas riksförbund 2016, s.4ff). 
Studien är kvalitativ och består av en enkätundersökning med 691 deltagande lärare som är medlemmar 
i Lärarnas Riksförbund och som ingår i förbundets lärarpanel. 67% av deltagarna i undersökningen 
arbetar inom grundskolan, 42% arbetar inom gymnasieskolan och 11% inom vuxenutbildningen 
(Lärarnas riksförbund 2016, s.6). Vad som framkommer i undersökningen är bland annat att majoriteten 
av de svarande anser att digitala läromedel borde nyttjas mer i skolan men att de av olika anledningar 
saknar förfogande till det (Lärarnas riksförbund 2016, s. 6ff). Majoriteten gör istället egna digitala 
läromedel vilket tar mycket tid (Lärarnas riksförbund 2016, s.4). 

 
Skolverkets publikation IT-användning och elevresultat i PISA 2012 är en kvalitativ rapport som baseras på 
enkätsvar om IT-användning och resultaten från PISA-undersökningen 2012 där elever bland annat 
genomförde ett test i läsförståelse (Skolverket 2012). Enligt Skolverket (2013) genomförde totalt 209 
skolor och ungefär 4700 elever PISA-undersökningen i Sverige år 2012. De flesta elever gick i årskurs 9 
när undersökningen genomfördes och ungefär 2500 elever genomförde även ett digitalt baserat prov 
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(Skolverket 2013, s.6). Resultatet i undersökningen visar att användandet av dator och elevresultatet på 
de digital- och pappersbaserade läsförståelseproven samvarierar positivt (Skolverket 2012, s.2). 

 

5. Resultat 
 
Nedan presenteras vad forskning vet om för- och nackdelar med användningen av digitala läromedel i 
svenskundervisningen på gymnasiet ur ett lärar-, elev- och klassrumsperspektiv. Resultatet presenterar 
flest för- och nackdelar framställt ur ett elevperspektiv och minst för- och nackdelar framställt ur ett lärar- 
och klassrumsperspektiv på grund av studiernas individuellt fördelade fokus i de olika perspektiven. 

 
 
5.1 För- och nackdelar framställt ur ett elevperspektiv 

 
I Juvonens studie kom de digitala läromedlen inte att användas så ofta, dels på grund av lärarnas tidsbrist, 
dels på grund av att lärarna inte hunnit sätta sig in i hur läromedlen fungerar och därmed bör användas 
(Juvonen 2017, s.26). Juvonen menar, utifrån kommentarer som lämnats i enkäterna, att en anledning till 
att läromedlen inte användes så ofta i viss utsträckning kan bero på att lärarna inte kände till fördelarna 
med och betydelsen av att låta andraspråkselever använda sina modersmål för en positiv inverkan på 
studierna (2017, s.27). Lärarnas icke-kompetens av digitala enheter och läromedel kan därmed ur ett 
elevperspektiv tolkas ses som en nackdel särskilt eftersom att digitala läromedel enligt Juvonens studie 
visade sig var ett hjälpande verktyg i arbetet att nå kunskapsmålen i skolämnena i de fall där läromedlen 
användes av ett kompetent lärarlag (Juvonen 2017, s. 27). I de fall där de digitala läromedlen visat sig ha 
positiv effekt på skolans elever hade skolorna fokuserat på kompetensutveckling inom digital 
ämnesdidaktik och även haft ansvariga inom ämnet samt avsatt tid för skolans lärare specifikt för 
kompetensutveckling inom området (Juvonen 2017, s.27). Fortsättningsvis hade skolorna, där läromedlen 
visat sig ha positiv effekt, schemalagt användning av den ena appen som erbjöd handledning på elevernas 
modersmål, samt låtit alla elever på skolan använda läromedlen så att ingen elev skulle känna sig 
annorlunda eller utpekad (Juvonen 2017, s.27). Den schemalagda användningen resulterade i att 
läromedlen användes konsekvent vilket enligt fem av nio lärare i studien påverkat elevernas lärande 
positivt (Juvonen 2017, s.24). Sammanfattningsvis kan fördelen med digitala läromedel framställt ur ett 
elevperspektiv utifrån Juvonens studie därmed tolkas vara att fler elever kan nå kunskapsmålen när 
användandet av digitala läromedel sker av ett kompetent arbetslag, är schemalagt och gäller alla. Utifrån 
Juvonens studie kan nackdelen framställt ur ett elevperspektiv därmed tolkas vara att digitala läromedel 
endast gäller en särskild grupp, detta då det tenderar skapa grupperingar och att elever kan känna sig 
utpekade. 

 
Framställt ur ett elevperspektiv kan användandet av digitala läromedel, enligt Persellis studie, tolkas vara 
både positivt och negativt. Att lärarna exempelvis inte har erfarenheter inom IT och digitala lärresurser 
kan komma att påverka eleverna negativt i och med att eleverna då kan behöva agera tekniska vaktmästare 
när läraren ska använda en digital enhet, något som riskerar gå ut över elevernas undervisningstid och 
studier (Perselli 2014, s.163f). Ytterligare en effekt av användandet av digitala lärresurser och dess 
påverkan på elever är den tillgång som skapas till sociala medier och spel, något som kan komma att 
påverka elevernas studiefokus (Perselli 2014, s.172). En fördel som tas upp i studien är att det 
digitaliserade materialet finns på samma ställe som elevernas egna arbeten och elevernas uppgifter och 
möjlighet till att skriva, det vill säga på elevernas digitala enheter (2014, s. 142). Dock kan detta även ses 
som problematiskt och som en nackdel om tekniken strular, kraschar eller blir stulen, och att om den 
digitala artefakten glöms hemma försvinner tillgängligheten till såväl lärobok som informationssökning 
och skrivmöjligheter vilket påverkar elevernas möjligheter till lärande negativt (Perselli 2014, s.142f). 
Sammanfattningsvis kan fördelen med digitala läromedel framställt ur ett elevperspektiv utifrån Persellis 
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studie vara att studierna, det vill säga såväl läsandet av litteratur som skrivandet av egna texter, sker på en 
och samma enhet. Utifrån Persellis studie kan nackdelarna med digitala läromedel framställt ur ett 
elevperspektiv tolkas vara att lärarnas icke-kompetens inom teknik kan riskera gå ut över elevernas 
undervisningstid, att tillgängligheten till sidoaktiviteter som spel och sociala medier kan påverka elevernas 
studiefokus och risken att inte ha det digitala läromedlet till hands av olika skäl. 

 
Utifrån Nordmarks studie framkommer det att de digitala läromedlen gör det möjligt för eleverna att 
använda och nyttja de digitala enheterna på andra sätt än bara till skolarbete. Nordmark (2014) har sett 
att det vid användning av digitala resurser i skrivundervisningen ofta pågår parallella handlingar där 
fokuset ofta glider från skrivuppgiften (s.168f). Enligt studien menar såväl lärare som elever att 
lättillgängligheten till sociala medier och spel är ett problem och att dessa aktiviteter kan fungera som en 
slags tillflyktsort dit eleverna vänder sig när de inte vet vad de ska göra eller när de känner sig uttråkade 
(Nordmark 2014, s.161). Framställt ur ett elevperspektiv kan de digitala enheterna därmed tolkas påverka 
skrivandet och skolarbetet negativt eftersom att skrivprocessen avbryts av socialt umgänge eller spelande 
på skoltid. En fördel framställt ur ett elevperspektiv är att eleverna hävdar att deras skrivprocess får en 
mycket tydligare struktur och att slutresultatet därför blir bättre vid användandet av digitala resurser som 
läromedel. Eleverna menar att det digitala skrivandet påverkar skrivprocessen i den meningen att det till 
exempel är enklare att flytta textdelar i det digitala dokumentet vilket resulterar i att fler utkast skrivs 
jämfört med när de skriver för hand (Nordmark 2014, s. 165). Sammanfattningsvis kan fördelen med 
digitala läromedel framställt ur ett elevperspektiv utifrån Nordmarks studie därmed tolkas vara de digitala 
funktioner som underlättar skrivandet, till exempel funktionen att flytta textdelar i det digitala 
dokumentet. Utifrån Nordmarks studie kan nackdelarna med digitala läromedel ur ett elevperspektiv 
tolkas vara att användandet av den digitala enheten möjliggör sidoaktiviteter som sociala medier och spel 
vilket kan komma att störa elevernas studier. 

 
En negativ faktor Lee, Messom och Yau kom fram till i sin studie var att priset på de digitala läromedlen 
ofta är högre i jämförelse med de traditionella läroböckerna. Författarna såg att det med digitaliseringen 
dessutom kunde förekomma oväntade kostnader som uppdateringar av programvara, eventuell support, 
underhålls- och driftkostnader, ett fungerande nätverk och så vidare (Lee m.fl. 2013, s. 34). Detta kan ur 
ett elevperspektiv påverka huruvida eleverna helt skulle övergå till en digital version av läroboken eller 
komma att använda det över huvud taget. Ytterligare en faktor som forskarna upptäckte som skulle kunna 
komma att påverka huruvida elever använder digitala läromedel är formatet på produkten och dess 
kompatibilitet med olika hårdvaror, det vill säga märken på enheten samt olika slags digitala enheter kunde 
skapa problem (Lee m.fl. 2013, s.34f). Elever i studien menade till exempel att de inte köper digitala 
läromedel med ett format som inte stöds av deras digitala enheter (Lee m.fl. 2013, s.35). I studien 
framkom dessutom en oro över det faktum att det är så enkelt att ändra texter digitalt och att obehöriga 
eventuellt skulle kunna ändra innehållet som ska representera skolan och läroplanen (Lee m.fl. 2013, s. 
35). Ur ett elevperspektiv kan det tolkas vara förödande om undervisningen utgår från en lärobok som 
obehöriga kan redigera, detta i och med att undervisningen då kan bestå av felaktigheter vilket inte bara 
kan komma att påverka elevernas allmänbildning, utan även samhället i stort. Fortsättningsvis upplevdes 
att äganderätten till produkten kunde skapa problem, exempelvis om äganderätten skulle löpa ut och 
elevernas anteckningar försvinner (Lee m.fl. 2013, s.35f). Ur ett elevperspektiv kan det innebära en 
nackdel i och med den eventuella oro som uppstår i vetskapen om att ens anteckningar kan försvinna. 
Dessutom fanns en oro över hälsoaspekten och de biverkningar ett långvarigt digitalt användande kan 
föra med sig i form av till exempel trötthet (Lee m.fl. 2013, s. 36). Ur ett användarperspektiv, och därmed 
ett elevperspektiv kan biverkningarna därmed komma att påverka användarnas studiegång negativt. En 
elev i studien menade exempelvis att det var ansträngande att läsa från en skärm och en annan ansåg att 
läsning inte ska innebära att tortera sig själv (Lee m.fl. 2013, s.36). De potentiella lösningar författarna 
kom fram till var användandet av en multi-touch teknik där fler än en kunde använda läromedlet 
samtidigt, detta menade man dessutom var positivt för elever med olika lärstilar samt att eleverna 
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tillsammans kunde skapa och byta idéer med varandra (Lee m.fl. 2013, s.37f). Användandet av denna 
teknik kan därmed ses som positiv ur ett elevperspektiv. En annan lösning var att använda ett så kallat 
elektroniskt papper utan bakgrundsbelysning vilket skulle bidra till en förbättrad läsupplevelse (Lee m.fl. 
2013, s.38). Ytterligare en lösning man kom fram till i studien var användandet av en så kallad flexibel 
bildskärm som är ett miljövänligt digitalt material som känns som ett papper, använder lite ström och går 
att använda av flera samtidigt (Lee m.fl. 2013, s.38). Dessa lösningar kan tolkas som positiva ur ett 
användarperspektiv, och därmed ett elev- och lärarperspektiv. Sammanfattningsvis kan fördelarna med 
digitala läromedel ur ett elevperspektiv utifrån Lee, Messom och Yaus studie tolkas vara digitala enheters 
användningsmöjligheter vilket till exempel kan förenkla samarbeten och skapa bättre läsupplevelser. 
Utifrån Lee, Messom och Yaus studie kan nackdelarna tolkas vara de kostnader som digitala läromedel 
för med sig, både vad det gäller inköp och driftkostnad. Ytterligare en nackdel kan tolkas vara de digitala 
läromedlens kompatibilitet med användarnas digitala enheter samt att äganderätten till läromedlet kan 
löpa ut och även omöjliggöra att eleverna kan sälja sina läromedel vidare. Fortsättningsvis kan en nackdel 
tolkas vara risken för att obehöriga ska redigera läromedlen. Ytterligare en nackdel kan tolkas vara att 
användandet ur en hälsoaspekt kan komma att påverka eleverna negativt, exempelvis genom trötthet och 
ögonproblematik. 

 
Enligt Solcova och Magdins studie ger de digitala läromedlen eleverna större förståelse i undervisningen. 
Studien visar att eleverna anser att lektionerna blir mer intressanta samt att interaktiva läromedel borde 
ingå i undervisningen (Solcova & Magdin 2016, s.118). Ur ett elevperspektiv kan digitala läromedel 
därmed ses som framgångsrika och ha positiv inverkan på både elever och undervisningen. Eleverna 
uppler dock att de interaktiva läromedlen inte räcker för att ge full förståelse för kursen, utan att de mer 
fungerar som ett stöd (Solcova & Magdin 2016, s.118). Fortsättningsvis visar studien att den elevgrupp 
som hade vana av avancerad teknik innan upplevde användningen av interaktiva läromedel något bättre 
än den grupp av elever som enbart hade grundläggande tekniska kunskaper, den senare nämnda gruppen 
kommenterar dock att de verkligen gillade konceptet och menar att de interaktiva läromedlen var 
lättmanövrerade (Solcova & Magdin 2016, s.118). Detta betyder enligt Solcova och Magdins studie att 
det inte spelade någon roll huruvida eleverna hade goda eller grundläggande kunskaper för att dra nytta 
av de digitala läromedlens fördelar i undervisningen. Sammanfattningsvis kan digitala läromedel ur ett 
elevperspektiv enligt Solcova och Magdins studie anses framgångsrika och ha positiv påverkan på 
eleverna samt inverkan på undervisningen. Fördelarna kan tolkas vara att lektionerna upplevdes mer 
intressanta och att eleverna fick större förståelse för undervisningen. Av de elever som hade 
grundläggande teknisk kunskap kan en fördel dessutom tolkas vara att läromedlet var lättmanövrerat. 

 
Resultatet från McFalls studie visade inte på några synliga skillnader vad det gäller studenternas inlärning 
via digitala läroböcker i jämförelse med traditionella läroböcker (McFall 2005, s.77). Enligt McFalls 
undersökning visade det sig däremot att många av applikationens funktioner var svåra att använda och 
en datalogg visade dessutom att flertalet användare inte nyttjade flera av funktionerna. Eleverna upplevde 
dock att de tog fram sina läroböcker oftare än med en traditionell lärobok (McFall 2005, s.78). Ur ett 
elevperspektiv kan det därmed anses både positivt och negativt att använda digitala läromedel. McFall 
hade flera möjliga förklaringar kring brist på användande av funktionerna och menade att det bland annat 
kunde bero på att eleverna redan hade en viss läsvana och att förändring tar tid. Fortsättningsvis menade 
McFall att bristen kunde bero på att kursen de testade applikationen på var en kurs som eleverna inte 
hade höga krav på att klara av och därav inte prioriterade att förstå läromedlet, något som även framkom 
av eleverna i undersökningen (McFall 2005, s. 78). Fortsättningsvis framgick det av dataloggarna att 
genomsnittstiden av en och samma lässession pågick som minst fyra minuter och längst lite över fjorton 
minuter, det visade sig även att alla elever med genomsnittstider över tio minuter per lässession gjorde 
bättre ifrån sig i kursen än de som hade kortare lässessioner (McFall 2005, s.79). Sammanfattningsvis kan 
det ur ett elevperspektiv utifrån McFalls studie därmed tolkas som en fördel att använda digitala 
läroböcker eftersom att eleverna tar fram de digitala läroböckerna oftare än traditionella läroböcker, att 
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en mer frekvent användning av läroboken förutsätts för en längre lässession och att längre lässessioner 
resulterade i bättre resultat på kursen. Nackdelen kan tolkas vara att funktionerna i läromedlet ansågs 
svåranvända och att de därav inte användes. 

 
Joo, Park och Shin kom fram till fyra olika hypoteser i sin studie. Dels att elevernas förväntan inför 
användandet av digitala läromedel skulle påverka nöjdheten hos eleverna, dels att förväntan hos eleverna 
skulle påverka hur eleverna kände för de digitala läromedlens nytta (Joo m.fl. 2017, s.85). Fortsättningsvis 
trodde man att elevernas förväntan, nöjdhet och upplevda användbarhet skulle påverka elevernas 
tillfredsställelse vad det gäller användningen av digitala läromedel (Joo m.fl. 2017, s.85). Slutligen trodde 
man att förväntan, nöjdhet och upplevd användbarhet skulle komma att påverka elevernas avsikt att 
fortsätta använda digitala läromedel (Joo m.fl. 2017, s.85). 
I studien uppkom ett resultat och samband mellan de olika faktorerna som rimmade väl med författarnas 
hypoteser. Ur ett elevperspektiv innebar detta att ju mer förväntningar eleverna hade på digitala 
läromedel, desto högre nöjdhet och användbarhet upplevde eleverna i studien (Joo m.fl 2017, s.88f). 
Fortsättningsvis upptäcktes ett samband mellan känslan av tillfredsställelse, förväntan, upplevd nöjdhet 
och digitala läromedels nytta med elevernas avsikt att fortsätta använda digitala läromedel (Joo m.fl. 2017, 
s.88f). I studien framkom även att den av eleverna upplevda användbarheten och tillfredsställelsen hade 
påverkan i positiv bemärkelse vad det gäller elevernas avsikt att fortsätta använda digitala läromedel (Joo 
m.fl. 2017, s.88f). Det som frångick författarnas hypoteser var att elevernas nöjdhet av användandet av 
digitala läromedel inte hade någon större påverkan på elevernas avsikt att fortsätta använda läromedlen 
(Joo m.fl. 2017, s.88f). Sammanfattningsvis kan fördelen med användandet av digitala läromedel ur ett 
elevperspektiv utifrån Joo, Park och Shins studie tolkas vara att ju högre förväntan och positivitet eleverna 
känner till digitala läromedel innan användning desto större chans till positivitet till läromedlet under 
användandet och även efter användningen. En slutsats är därmed också att de studenter som har låga 
förväntningar och inte är positivt inställda till digitala läromedel kan uppleva användbarheten och 
nöjdheten som lägre och dessutom ha mindre avsikt att fortsätta använda digitala läromedlet. 

 
Enligt Skolverkets rapport utifrån resultatet av PISA-undersökningen från 2012 svarar nästan alla svenska 
elever i 15-års åldern att de har tillgång till dator och internet i skolan (Skolverket 2012, s.2). Resultatet i 
undersökningen visar att användandet av dator och elevresultatet på de digital- och pappersbaserade 
läsförståelseproven samvarierar positivt (Skolverket 2012, s.2). De elever som använder internet mellan 
en minut och trettio minuter under en skoldag presterade avsevärt mycket bättre på de digital- och 
pappersbaserade proven i bland annat läsförståelse än de elever som använde internet mer än fyra timmar 
under en skoldag (Skolverket 2012, s.2). Fortsättningsvis visar resultatet från PISA-undersökningen 2012 
att 68% av de dator- och internetanvändare som var online över sex timmar per skoldag var online över 
sex timmar per dag även under sin fritid, dessutom såg man att dessa elever var de som presterade sämre 
på såväl de pappersbaserade läsförståelseproven som på de digitala proven (Skolverket 2012, s.3). 
Sammanfattningsvis kan nackdelen ur ett elevperspektiv enligt Skolverkets studie tolkas innebära att 
användningen av digitala läromedel på en dator kan komma att påverka elevers presterande i skolan till 
det sämre. 

 
5.2 För- och nackdelar framställt ur ett lärarperspektiv 

 
Som tidigare nämnts kan det utifrån Juvonens studie tolkas som att om det ska användas digitala 
läromedel i undervisningen och om användningen ska anses framgångsrik, ha positiv inverkan på 
svenskundervisningen och fungera som ett hjälpande verktyg i arbetet att nå kunskapsmålen behövs 
lärare som ansvarar för de digitala läromedlen samt kompetent personal (Juvonen 2017, s. 27). Det 
framkommer även i studien att användningen av digitala läromedel tar tid och att tidsbristen kan vara en 
nackdel med lärplattformarna, men att om tid avsätts för kompetensutveckling kan läromedlen komma 
att användas i undervisningen på ett framgångsrikt sätt vilket gynnar elevernas lärande. 
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Sammanfattningsvis kan fördelen med användningen ur ett lärarperspektiv utifrån Juvonens studie tolkas 
vara att digitala läromedel kan fungera som ett hjälpande redskap i arbetet att nå kunskapsmålen. 
Nackdelen kan tolkas vara att det tar tid att sätta sig in i läromedlen och att lärarna känner att de lider av 
tidsbrist. 

 
Enligt Persellis studie har förståelsen för och användandet av digitala läromedel ur ett lärarperspektiv 
varit ojämn. Huruvida lärarna över huvud taget använt de digitala lärresurser som finns eller inte, menas 
bland annat bero på lärarnas tidigare erfarenheter. Hos de lärare som inte haft någon större erfarenhet 
kring IT har kollegornas erfarenhet varit viktig i förståelsen. Enligt Persellis studie framkommer även 
tidsaspekten som problematisk och att tidsbristen leder till att lärarna inte sätter sig in i läromedlen 
(Perselli 2014, s.181ff). Det kan i och med detta tolkas som att ett framgångsrikt användande av digitala 
läromedel förutsätter erfarenhet på området, men att sätta sig in i läromedlen tar tid, vilket kan ses som 
en nackdel och en anledning till att lärare inte använder digitala läromedel. Ytterligare en nackdel kan 
tolkas vara att de lärare som inte har någon tidigare erfarenhet känner stöd av kollegors erfarenhet vilket 
kan tänkas gå ut över kollegornas arbetsbörda och tid. Persellis studie visar att en del anser att det inte 
finns tillräckligt med digitala lärresurser att tillgå vilket ur ett lärarperspektiv kan tolkas som en nackdel. 

 
Utifrån Nordmarks studie framkommer såväl fördelar som nackdelar ur ett lärarperspektiv. En fördel är 
att den digitala enheten och dess program gör det möjligt för läraren att läsa och granska ur olika 
hänseenden och bedöma elevernas texter och uppgifter på ett smidigt sätt (Nordmark 2014, s.180). Som 
tidigare nämnt möjliggör de digitala enheterna parallella handlingar utöver skolarbetet vilket kan ses 
problematiskt ur flera hänseenden. Dock framkommer det att elever även använt sociala medier för att 
hjälpa varandra, vilket ur elevperspektivet kan ses som positivt, men kan skapa tveksamheter för läraren. 
Svårigheten för läraren blir att avgöra huruvida sociala medier ska få användas under lektionstid eller inte, 
då det kan vara svårt att se om det distraherar eller hjälperna eleverna. Ur ett lärarperspektiv kan fördelen 
utifrån Nordmarks studie därmed tolkas vara enkelheten i att granska och bedöma elevernas arbeten, och 
nackdelen huruvida parallella aktiviteter ska accepteras eller inte. 

 
Utifrån Lee, Messom och Yaus studie framkom som tidigare nämnt ur elevperspektiv faktorn att formatet 
på produkten och dess kompatibilitet med olika hårdvaror, det vill säga märken på enheten samt olika 
slags digitala enheter, kunde skapa problem (Lee m.fl. 2013, s.34f). Detta visar sig i studien även gälla 
lärare som, även de, menade att de inte köper digitala läromedel med ett format som inte stöds av deras 
digitala enheter (Lee m.fl. 2013, s.35). Ytterligare en faktor, som även framkom som oroande ur ett 
elevperspektiv är huruvida de digitala läromedlen skulle uppnå samma kvalitet som den traditionella 
läroboken i och med att det är så enkelt att redigera digitala texter och att obehöriga eventuellt skulle 
kunna ändra det innehåll som ska representera skolan och läroplanen (Lee m.fl. 2013, s. 35). Ur ett 
lärarperspektiv kan det vara stressande att behöva gå igenom det tänkta lektionsmaterialet inför varje 
lektion på grund av oron att materialet kan ha kommit att ändras. Nackdelen utifrån Lee, Messom och 
Yaus studie kan därmed tolkas vara att formatet på läromedlen inte stöds av den digitala enheten samt 
enkelheten i att kunna redigera texter och risken för att obehöriga redigerar läromedlen. 

 
Som tidigare nämnt var eleverna i Solcova och Magdins studie eniga över att de interaktiva läromedlen 
inte skulle räcka för att ge full förståelse för kursen, utan att de mer fungerade som ett stöd. Ur ett 
lärarperspektiv kan detta ses som en fördel i och med att detta betyder att lärarrollen fortfarande är 
betydelsefull eftersom att lärarnas funktion att bland annat vägleda och hjälpa eleverna vidare samt 
bekräfta elevernas slutsatser och förklaringar, behövdes (Solcova & Magdin 2016, s.118). 

 
Ur ett lärarperspektiv uppskattades läromedelsapplikationen i McFalls studie. Bland annat att gick att 
använda sitt eget material i programmet vilket lärarna upplevde ökade måluppfyllelsen och engagemanget 
i deras kurser (McFall, s.78). Av McFalls studie framkommer även att läromedelsapplikationen gör det 
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möjligt för läraren att hålla sig ajour med vad eleverna förstår, kan och behöver lära sig mer om, vilket 
gör det möjligt för läraren att välja ut relevant stoff till lektionen och dessutom skräddarsy lektionen för 
olika elevkonstellationer (McFall 2005, s.80). Ur ett lärarperspektiv tolkas detta innebära fördelar med 
användandet av digitala läroböcker. 

 
Det som framkom i Lärarnas Riksförbunds undersökning ur ett lärarperspektiv är att mer än hälften av 
de svarande är positiva till och anser att digitala läromedel borde nyttjas mer i skolan, trots det svarar 
nästan hälften av lärarna att de saknar förfogande till digitala läromedel, lika många lärare menar att skolan 
de arbetar på inte har resurser nog att investera i de digitala läromedel som efterfrågas (Lärarnas 
riksförbund 2016, s. 6ff). Mer än hälften av lärarna gör istället egna digitala läromedel vilket de lägger ner 
ungefär 80 timmar per år av sin arbetstid till, den största anledningen till detta är avsaknaden på digitala 
läromedel i deras ämnen och att skolan inte har nog resurser till att inhandla färdiga läromedel (Lärarnas 
riksförbund 2016, s.4). I de fall där lärarna har tillgång till läromedel menar en av tio lärare att de digitala 
läromedel de använder till hög grad håller hög kvalitet, medan tre av tio anser att de digitala läromedel de 
har tillgång till håller låg kvalitet (Lärarnas riksförbund 2016, s.4). Att de digitala läromedlen anses hålla 
låg kvalitet påverkar även eleverna negativt. Sammanfattningsvis kan det utifrån undersökningen ur ett 
lärarperspektiv diskuteras både positiva och negativa sidor av användandet av digitala läromedel. 
Nackdelarna med användandet av digitala läromedel utifrån undersökningen tolkas vara att vissa lärare 
anser att de digitala läromedlen de har till sitt förfogande håller låg kvalitet och att de därför lägger ner 
massor av tid för att skapa eget digitalt material åt sina elever. 

 
5.3 För- och nackdelar framställt ur ett klassrumsperspektiv 

 
Ur ett klassrumsperspektiv kan det utifrån Juvonens studie tolkas som att digitala läromedel och dess 
användning kan fungera som ett sätt att minska klyftorna och olikheterna mellan elevgrupper, till exempel 
elever med behov av särskilt stöd och elever som inte har ett behov av särskilt stöd. Detta kan tolkas vara 
en fördel med digitala läromedel ur ett klassrumsperspektiv. En nackdel och ett motstånd med 
användandet av digitala läromedel ur ett klassrumsperspektiv utifrån Juvonens studie kan därmed vara 
utsattheten elever kan hamna i om digitala läromedel endast tillåts användas av de som har särskilda 
behov av hjälp och extrainsatta resurser (Juvonen 2017, s.27). 

 
Ur ett klassrumsperspektiv kan en nackdel med användandet av digitala läromedel enligt Persellis studie 
vara att undervisningen blir opersonlig i och med den riktade uppmärksamheten mot den digitala enheten 
istället för mot läraren som vid traditionell undervisning (Perselli 2014, s.171f). 

 
Något som i Nordmarks studie framkom som en fördel ur ett lärarperspektiv, men som en nackdel ur ett 
klassrumsperspektiv är att den digitala enheten och dess program gör det möjligt för läraren att läsa och 
granska ur olika hänseenden och bedöma elevernas texter och uppgifter på ett smidigt sätt (Nordmark 
2014, s.180). Studien visar att den feedback eleverna får i de digitala dokumenten blir en publik handling 
eftersom att eleverna kan se varandras omdömen via varandras skärmar, vilket skapar jämförande 
diskussioner klasskamraterna emellan som kan skapa en stress och dessutom större uppdelningar ur ett 
elev- och klassrumsperspektiv (Nordmark 2014, s.177). 

 
 
6. Diskussion 

 
Följande del är uppdelad i metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och framtida forskning. I 
metoddiskussionen diskuteras valet av metod samt de studier som kommit att användas i arbetet för att 
uppnå syftet. I resultatdiskussionen diskuteras vad de olika studierna kommit fram till om för- och 
nackdelar med digitala läromedel framställt ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv. 
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Resultatdiskussionen tar upp resultatet utifrån de tre perspektiven och utifrån det sociokulturella 
perspektivets tanke på artefakter som redskap för lärande. 

 
6.1 Metoddiskussion 

 
Syftet med studien är att ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala 
läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och 
klassrumsperspektiv. Metoden som använts i innevarande studie är en systematisk litteraturstudie där 
tidigare forskning, såväl svensk som internationell, valts ut, analyserats och diskuterats utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. 

 
Sökningar har skett genom såväl nationella som internationella databaser, detta beslutades i samråd med 
min handledare eftersom att internationell forskning inom ämnet är mer förekommande än nationell 
forskning. Valet av databaser har gjorts med hjälp av handledare, bibliotekarie och studiekamrater vid 
Högskolan Dalarna. De sökord och de studier som kommit att användas är framtagna med hjälp av 
bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. Studierna valdes utifrån sökningar som begränsats med hänsyn till 
utgivningsåren 2005–2018, detta för att få aktuella sökträffar. Fortsättningsvis begränsades sökningarna 
till att vara peer-reviewed, det vill säga kritiskt granskade, samt finnas i fulltext, det vill säga tillgängliga 
för läsning i dess helhet. Två manuella sökningar gjordes i syfte att hitta specifika publikationer som var 
frekvent återkommande i studier om digitala läromedel. Totalt nio studier har kommit att användas i 
arbetet. 

 
Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas eftersom att materialet kan anses relativt litet, trots att 
Eriksson Barajas m.fl. fastställer att det inte finns någon gräns för antalet artiklar som bör ingå i en 
systematisk litteraturstudie (2013, s.31). Att jag behövt leta efter internationell forskning på grund av 
bristen av svenska studier inom området bör tolkas som en indikation på att forskning om digitala 
läromedel är ett relativt outforskat område. I och med att forskning om användande av digitala läromedel 
i svenskundervisningen på gymnasiet är än mer bristfällig har jag sett svenskämnet som språk-, läs- och 
skrivutvecklande undervisning. Såväl internationell som nationell forskning om digitala läromedel i en 
språk- skriv- samt läsutvecklande kontext förekommer därför i studien och kopplas direkt till hur digitala 
läromedel påverkar svenskundervisningen. Innevarande studies generaliserbarhet påverkas dessutom av 
de valda källorna i studien och deras tillvägagångssätt samt huruvida deras resultat är generaliserbara, 
vilket jag ställer mig kritisk till. 

 
Några av de faktorer som påverkar att jag ställer mig kritisk till resultaten är bland annat den låga 
svarsfrekvens som förekommer i flera av studierna, bland annat i Juvonens, Lee, Messom och Yaus, 
McFalls, i Joo, Park och Shins och Lärarnas riksförbunds studie. Ytterligare en faktor jag ställer mig 
kritisk till är att endast en elev i Juvonens gruppintervju ”hade god färdighet i svenska” (Juvonen 2017, 
s.8), och endast två studenter kunde göra sig förstådda på engelska och enligt forskaren ”agera tolk” 
(Juvonen 2017, s.8) i samtalsgruppen. När ett svar översätts innebär det att det genomgår en tolkning 
från en person till en annan, och därmed kan svaret genomgå en förändring innan det presenteras till den 
tredje personen, som i det här fallet är forskaren. Detta innebär att svar forskaren fått från studenterna 
bör ses som svar med eventuell modifikation. Fortsättningsvis ställer jag mig kritisk till Persellis behov 
av att komma respondenterna nära, just för att få en större förståelse för deras tankar och arbete. Det 
faktum att Perselli både gör observationer och olika intervjuer, men framför allt har informella samtal 
med respondenterna kan betyda att relationen till de inblandade ändras, vilket kan tendera vara både 
positivt och negativt å studiens vägnar. Att komma nära sina respondenter kan bidra till god stämning 
och trygghet vilket kan resultera i att forskaren får ta del av respondenternas innersta och mer djupa 
tankar om saker och ting. Det kan även resultera i att forskaren och respondenterna blir goda vänner och 
att det med vänskapen uppstår en känsla av att man vill göra bra ifrån sig, eller skapas en känsla av en 
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slags skyldighet till att underlätta forskarens arbete framåt. Det sistnämnda kan bidra till att det egentliga 
resultatet blir skevt på grund av forskarens och respondentens relation till varandra. Att samtalen 
memorerades och skrevs ned kan dessutom bidra till att samtalen blir ihågkomna fel och därmed 
porträtteras fel i studien. Vidare ställer jag mig kritisk till Nordmarks val av metod som innebar att hon 
endast kunde ta del av den skrivprocess som skedde i klassrummet och under svensklektionerna, något 
som kan vara en nackdel i och med att en del elever kanske väljer att skriva under sina raster eller till och 
med tar med den digitala enheten och skriver på sina arbeten i hemmet. Forskaren får därmed inte ta del 
av alla de skrivprocesser som sker. Ytterligare en faktor jag ställer mig kritisk till är huruvida 
svarsalternativen i en skala från 1–9 som används i Solcova och Magdins studie återger exakt vad den 
svarande anser i en fråga, en svårighet är till exempel skillnaden mellan svaret 2 eller 3 och 6 eller 7. 

 
Med ovan sagt kan ifrågasättas huruvida metoden var den bästa för att uppnå syftet i denna studie. 
Förslagsvis hade en annan metod kunnat besvara frågan bättre. De resultat som framkommer i 
innevarande studie kan dock uppvisa tendenser till för- och nackdelar med användandet av digitala 
läromedel i svenskundervisningen på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv. 

 
 
6.2 Resultatdiskussion 

 
Dagens ungdomar växer upp i ett digitalt klimat och mobiltelefoner, styrplattor och datorer är en självklar 
del i de flesta ungdomars vardag. Många skolor ger också sina elever tillgång till datorer eller styrplattor i 
den dagliga undervisningen, dessutom ska alla som arbetar i skolan ge elever möjligheter att: ”använda 
digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling” (GY11) och de nationella proven ska 
successivt digitaliseras för att tillslut helt övergå att ske digitalt år 2022 (Skolverket 2018). Samtidigt visar 
John Hatties (2012) sammanställning av påverkansfaktorer på studieprestationer att datorstödd 
undervisning, simuleringar och webbaserat lärande ligger långt ner på listan över saker som påverkar 
elevernas studieprestationer i jämförelse med självskattning av betyg, klassrumsdiskussioner och 
återkoppling som ligger i topp på samma lista (Hattie 2012, s.312ff). Dessutom visar ny forskning vid 
Helsingfors universitet tecken på att digitala resurser i undervisningen riskerar sänka inlärningsresultaten 
på grund av att elever blir distraherade av de olika digitala enheterna (Johansson 2018). Syftet med studien 
har därför varit att ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala 
läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och 
klassrumsperspektiv. 

 
Med den kritik som togs upp i metoddiskussionen som bakgrund kan resultatet som framkommer i 
innevarande litteraturstudie visa tendenser på det sociokulturella perspektivets tanke om artefakter som 
redskap för lärande, och såväl för- som nackdelar med användningen av digitala läromedel i 
svenskundervisningen på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv. Det finns således inte en 
samstämmig bild om för- och nackdelar med digitala läromedel, dock är en del tendenser och mönster 
återkommande och kan därmed ses som mer legitima än de som endast uppkommer en gång. 

 
I Juvonens studie framkommer att användandet av digitala läromedel kan vara framgångsrikt, detta kräver 
dock ett kompetent lärarlag. Ur ett elevperspektiv kan användandet därmed ses som en fördel eftersom 
att det visat sig att läromedlen hjälper eleverna att nå kunskapsmålen. Det sociokulturella perspektivets 
tanke om artefakter som läranderesurs bekräftas därmed. Utifrån såväl Juvonens som Persellis studie 
framkommer dock att det tar tid att bilda sig kompetens och sätta sig in i de digitala läromedlen vilket ses 
som en nackdel ur ett lärarperspektiv, särskilt eftersom att läraryrket redan är ett tidskrävande yrke. 
Lärarnas riksförbund menar att en del lärare i studien dessutom ansåg att de digitala läromedel de hade 
till sitt förfogande inte höll måttet och var av låg kvalitet vilket resulterade i att de hellre gjorde egna 
läromedel. Perselli menar att en konsekvens till följderna av att lärarna inte är kompetenta inom IT och 
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exempelvis digitala läromedel kan komma att påverka eleverna i och med att de måste agera hjälpande 
hand när läraren använder de digitala enheterna och programmen. 

 
Användarnas erfarenhet av och förväntning inför användandet av digitala läromedel har även visat sig ha 
betydelse för användningsupplevelsen. I såväl Solcova och Magdins som i Joo, Park och Shins studier 
visades ett liknande mönster mellan dessa faktorer. I Solcova och Magdins studie framkommer att de 
användare som hade avancerad vana av teknik upplevde läromedlen något bättre än de med 
grundläggande vana, och i Joo, Park och Shins studie framkom att ju högre förväntan och positivitet 
eleverna känner till digitala läromedel innan användning desto större chans till positivitet till läromedlet 
under användandet och även efter användningen. I såväl Solcova och Magdins studie som i McFalls 
studie visade det sig även att eleverna upplevde lektionerna som mer intressanta när de fick använda sig 
av digitala läromedel. Solcova och Magdins studie visar att intresset för läromedlet gav större förståelse 
för undervisningen och McFalls studie visar att eleverna tog fram sina digitala läromedel oftare än sina 
traditionella läroböcker, vilket förutsätts för längre lässessioner vilket McFall kom fram till påverkade 
elevernas resultat positivt. Detta kan kopplas till Vygotskijs och det sociokulturella perspektivets tanke 
om att leken är betydelsefull för vägen mot nästa utvecklingszon. Samtidigt visar Skolverkets studie att 
de elever som satt längst tid framför dator, och som kan tolkas ha mest datorerfarenhet, presterade sämst 
i PISA-undersökningen på såväl de pappersbaserade proven som de digitala proven i läsförståelse vilket 
motsäger McFalls resultat om långa lässessioner. Även om leken inom det sociokulturella perspektivet 
anses viktig för utveckling och lärande, är det viktigt att inte låta leken ta över och distrahera eleverna 
från det faktiska lärandet. Det kan dessutom ur ett elevperspektiv som ett lärar- och klassrumsperspektiv 
vara en nackdel med användandet av digitala läromedel, eftersom att undervisningen enligt Perselli 
riskerar bli opersonlig i och med den riktade uppmärksamheten mot den digitala enheten istället för mot 
läraren och sina klasskamrater som vid traditionell undervisning. Detta skulle kunna motivera och 
argumentera för ett uppdelat användande av digitala läromedel i klassrummet, där endast en viss grupp 
elever får ta del av läromedlen. Det motsätts dock i det sociokulturella perspektivets tanke om samarbete 
och i Juvonens studie ur ett elev- och klassrumsperspektiv då uppdelandet kan komma att skapa 
grupperingar vilket kan försätta elever i känslor av utsatthet. Dock visar Solcova och Magdins studie att 
digitala läromedel inte ger tillräckligt stöd till undervisningen utan att lärarens vägledning och bekräftelse 
var betydelsefull i studierna och i användandet av de digitala läromedlen. Det sociokulturella perspektivets 
tanke om att nå nästa utvecklingszon med hjälp av en kunnigare person bekräftas därmed. 

 
Något som också kan komma att skapa känslor av utsatthet är de digitala läromedel som har funktioner 
för bedömning i programmet eller applikationen. Bedömningsfunktionen som gör det möjligt för läraren 
att läsa, granska och bedöma elevarbeten framkommer i Nordmarks studie som positiv i och med 
enkelheten i att allt sker på samma ställe. Detta kan ur ett elev- och klassrumsperspektiv anses som en 
nackdel i och med att bedömningen i det digitala formatet riskerar blir publikt. Detta är dock något som 
kan motverkas genom att inte ge omdömen under lektionstid. Det faktum att allt sker på samma ställe är 
en faktor som framkommer i flera studier, både som för- och nackdelar. 

 
I Persellis studie framkommer fördelen med digitala läromedel och dess funktioner att kunna skriva och 
läsa på ett och samma ställe, vilket även kan komma att bli en nackdel om eleven eller läraren råkar tappa 
bort eller glömma enheten någonstans och möjligheten till skrivande och läsande försvinner. Såväl 
Perselli som Nordmark tar även upp att den digitala enheten möjliggör parallella aktiviteter som spel och 
sociala medier vilket kan komma att påverka och distrahera elevernas fokus till studierna. Det 
sociokulturella perspektivets tanke om betydelsen av lek för lärande bestrids därmed enligt studierna. Lee, 
Messom och Yau menar dock att de digitala läromedlens funktioner kan förenkla samarbeten vilket är i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet, och även skapa bättre läsupplevelser, detta kräver dock ofta 
kostsamma tillägg till enheten. Lee, Messom och Yau menar dessutom att digitala läromedel är dyrare än 
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traditionella läromedel vad det gäller inköp och driftkostnader och att äganderätten till läromedlet kan 
komma att löpa ut och formatet kan riskera att endast vara kompatibelt till vissa hårdvaror. 

 
Huruvida för- och nackdelarna beror på användandet av digitala läromedel och inte på grund av andra 
faktorer framgår dock inte i studierna och går därmed att ifrågasätta. 

 
 
6.3 Slutsats 

 
Slutsatserna som dras utifrån detta är att kompetens och erfarenhet av digitala läromedel spelar roll för 
hur läromedlen ska komma att användas och tas emot av såväl lärare och elever som klassrum samt 
huruvida läromedlen ska ses som för- eller nackdelar i undervisningen. Tydliga nackdelar som påverkar 
såväl elev, lärare som klassrum är att det tar tid att sätta sig in i digitala läromedel, att de ofta är kostsamma 
och att användandet ofta möjliggör för eleverna att sysselsätta sig med parallella aktiviteter såsom spel 
och sociala medier vilket kan komma att hämma elevernas studier. Tydliga fördelar som påverkar såväl 
elev och lärare som klassrum är att undervisningen upplevdes som mer intressant vilket gjorde att 
eleverna tog fram sina läromedel oftare än vid traditionella böcker vilket resulterade i längre lässessioner, 
att både läs- och skrivmöjligheten fanns på samma ställe och att den digitala enhetens funktioner kan 
förenkla samarbeten. 

 
 
6.4 Framtida forskning 

 
Läromedelsforskning är ett eftersatt forskningsområde, detta gäller inte minst forskning om digitala 
läromedel. Den forskning som finns handlar ofta om digitala läromedel ur ett elevperspektiv vilket är 
utmärkande för denna studie där resultatet kring elevperspektivet är mycket mer omfångsrik än de avsnitt 
som gäller lärares perspektiv och framför allt sett ur ett klassrumsperspektiv. Därför efterfrågas generellt 
sett mer forskning om digitala läromedel och specifikt sett mer forskning om digitala läromedel ur ett 
klassrumsperspektiv. 
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