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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet står i 
relation till tidsaspekten och inlärning. Det vill säga: underlättar digitala läromedel inlärning genom att 
spara tid eller är det snarare tvärtom att digitala läromedel är ineffektiva ur en tidsaspekt. För att uppnå 
syftet med studien användes kvalitativa metoder, dels intervjuer i form av webbaserade enkätformulär, 
dels icke-deltagande fältobservationer. Slutsatserna som dras utifrån studien är att digitala läromedel som 
redskap för lärande som förespråkas inom det sociokulturella perspektivet, kan tolkas vara effektiva vad 
gäller tid så länge tekniken fungerar som den ska. Såväl lärare som elever motiverar användandet av 
digitala läromedel utifrån en encyklopedisk tanke, det vill säga att all kunskap är samlad på ett ställe, och 
ser det som en tidsmässig fördel. Fortsättningsvis framhåller såväl lärare som elever att tekniken kan gå 
sönder, tappas bort eller av andra skäl försvåra bruket av digitala läromedel vilket ses som en tidsmässig 
nackdel. En minoritet av lärarna ansåg att de fått mer tid till undervisning tack vare de digitala läromedlen, 
något som läromedelsföretagen framhåller som en av de största fördelarna med digitala läromedel. Enligt 
lärare och elev kan det tidseffektiva respektive ineffektiva användandet av digitala läromedel ha kommit 
att påverkats av huruvida studiemotiverade och studievana eleverna i fråga är. Tilläggas bör är att om 
användningen beror på huruvida studiemotiverade och studievana eleverna är kan användandet av digitala 
läromedel tendera öka glappet mellan eleverna vilket är förödande ur ett demokratiskt perspektiv. 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
 
Digitala läromedel, gymnasieskolan, svenskämnet, tid, effektivt, ineffektivt, elevperspektiv, 
lärarperspektiv. 
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1. Inledning  
 
Läromedel har många gånger stort inflytande i skolans undervisning och är för en del elever den enda 
kontakten de får av skolans alla ämnen och dess innehåll. Hans Almgren (2011, s.348) hävdar att 
läroböcker är de böcker som är mest lästa i Sverige och att de bör granskas ur olika hänseenden. 
 
Regeringen beslutade 2017 att Sverige ska fortsätta att vara världsledande vad gäller kompetens inom 
digitalisering. Detta ska ske, som framgår av en rapport utgiven av Utbildningsdepartementet, genom en 
digitaliseringsstrategi som främjar dels kunskapsprogressionen dels likvärdigheten bland unga (Nationell 
digitaliseringsstrategi, 2017, s. 4). Digitaliseringsstrategin ska bland annat gå ut på att huvudmän och andra 
individer inom skolan ska driva den digitala utvecklingen framåt genom att bland annat arbeta för att 
hitta aktuella digitala möjligheter (Nationell digitaliseringsstrategi, 2017, s. 4). Ett av delmålen som berör lärare 
och annan personal som arbetar med elever handlar om att de ska ha nog med kunskap om digitalisering 
för att kunna välja och använda digitala verktyg som digitala läromedel i undervisningen (Nationell 
digitaliseringsstrategi, 2017, s.6). 
 
I takt med att fler skolor använder sig av teknik som exempelvis datorer och surfplattor i undervisningen 
har efterfrågan på digitala läromedel ökat vilket resulterat i att fler läromedelsförlag kommit ut med 
digitala läromedel. Detta syntes inte minst under den av SETT=Scandinavian Educational Technology 
Transformation organiserade utställningen SETT 9–11 april i Kista där hundratals nya digitala hjälpmedel, 
appar, projektorer och andra maskiner presenteras som underlättande och lärfrämjande för elever i 
undervisningen (SETT, 2019). 
 
I sin marknadsföring framhåller många av läromedelsföretagen att en av de allra främsta fördelarna med 
digitala läromedel är att de är tidsbesparande. I en artikel i Nationalencyklopedin hävdas exempelvis att ett 
av syftena med digitala läromedel är att de spar tid, tid som möjliggör att lärare kan bli mer närvarande 
dels specifikt för den enskilda eleven, dels för klassen som helhet (”Digitala läromedel”, 2019)  
 
Läraren och föreläsare om IT i skolan Patricia Diaz (2014) är övertygad om att undervisningen 
effektiviseras med den digitala tekniken, att sidoaktiviteter som spel inte är ett problem utan att 
användandet istället leder till ökat lärande. Diaz (2014) menar även att digitala verktyg, och därmed 
digitala läromedel, har fördelar ur ett lärarperspektiv då dem effektiviserar lärares bedömning och 
möjlighet att ge feedback och återkoppling. 
 
Samtidigt som tidigare forskning å ena sidan hävdar att digitala läromedel har en intresseökande effekt 
på undervisningen hävdar tidigare forskning å andra sidan att de digitala läromedlen ger upphov till 
parallella aktiviteter så som spel och internetanvändning som inte rör studierna. Läraryrket har därtill 
blivit ett allt bredare yrke där arbetstiden inte bara ska räcka till att lära ut ämneskunskaper utan också till 
att agera mentorer, provvakter och administratörer samtidigt som lärare under arbetsdagen förväntas 
hålla löpande kontakt med elevers vårdnadshavare. Trots att fler och fler digitala läromedel syns på 
marknaden och används i undervisningen är nationell forskning om att använda digitala läromedel i 
svenskundervisningen på gymnasiet ur en tidsaspekt bristfällig och nästintill outforskat. Därför faller det 
mig naturligt att undersöka huruvida de digitala läromedlen är en tidstjuv eller en räddning vad gäller tid 
i svenskundervisningen på gymnasiet. 

http://settdagarna.se/
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2. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet står i relation 
till tidsaspekten och inlärning. Det vill säga: underlättar digitala läromedel inlärning genom att spara tid 
eller är det snarare tvärtom att digitala läromedel är ineffektiva ur en tidsaspekt. 
 
 
2.1 Frågeställningar  
 

1. Vilket är förhållandet mellan bruket av digitala läromedel och tidseffektivitet? 
 

2. Vad säger lärare om förhållandet digitala läromedel och tidseffektivitet? 
 

3. Hur resonerar elever beträffande digitala läromedel och tidseffektivitet? 
 
 

3. Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör studiens röda tråd. Relevanta 
begrepp förklaras och tidigare forskning om ämnet behandlas. 
 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan förklaras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. Förklaring ges dels 
över det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien, dels över hur relevanta begrepp förstås i 
arbetet.  
 
 
3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Enligt Sandra Smidt (2010) ansåg Lev Vygotskij, den stora förespråkaren för det sociokulturella 
perspektivet, att leken är en framstående del i progressionen mot nästa utvecklingszon (Smidt 2010, s.9ff). 
Roger Säljö (2000) menar att samarbete är viktigt och förklarar vidare att när ett barn är i en viss 
utvecklingszon kan de utföra vissa problem själva, men att de med hjälp från en mer kunnig person kan 
prestera mer, denna utvecklingszon kallas den proximala utvecklingszonen (s.120).  
 
Enligt Säljö (2000) är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet artefakter vilka kan ses 
som materialiserade versioner av språkande och tänkande (s.234). Artefakter kan förstås som hjälpande 
redskap som nyttjas i vardagen, exempelvis instrument, transportmedel och IT (Säljö 2000, s.29). Därtill 
lägger Smidt (2010) kulturella redskap så som till exempel datorer, musik och de språk olika individer 
talar och kommunicerar med (s.25). Med utvecklingen har kompetenser kommit att flyttas från 
människan till användandet av olika artefakter vilka gör det möjligt för individer att lösa olika problem 
och bemästra situationer som annars inte hade varit genomförbara (Säljö 2000, s.75f). Vidare menar Säljö 
(2000) att människor föds med olika fysiska och psykiska resurser och att vi med hjälp av artefakter 
förstår och agerar i omvärlden (s.18ff). I denna studie testas det sociokulturella perspektivets tanke om 
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artefakter som redskap för lärande, mer konkret hur användningen av digitala läromedel står i relation till 
tidsaspekten, det vill säga om de är effektiva eller ineffektiva vad gäller tid. 
 
 
3.2 Begrepp 
 
I studien nämns ämnesspecifika begrepp som för vissa kan anses främmande, därför redogörs kortfattat 
hur centrala begrepp förstås i arbetet. 
 
 
3.2.1 Läromedel 
 
Jan Hylén (2008) 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). Nuförtiden har de traditionella 
läromedlen kommit att delvis eller helt övergå till mer moderniserade och ofta digitaliserade former. 
Hyléns definition av läromedel används i arbetet.  
 
 
3.2.2 Digitala läromedel 
 
I denna studie används Björn Sjödens (2014) definition av begreppet ”digitala läromedel”. Sjöden (2014, 
s.80) avgränsar begreppet till interaktiva läromedel med tydliga lärandemål som kan användas eller 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 exempelvis 
Googles söktjänst, sociala medier som Instagram eller dator- och redigeringsprogram som Word där 
syftet är att söka information, producera eller lämna in texter räknas därmed inte som ett digitalt 
läromedel i detta arbete. 
 
 
3.2.3 Digitala lärresurser 
 
En lärresurs kan enligt Hylén (2008) vara läromedel, tidningsartiklar, böcker, utrustning såsom 
exempelvis mikroskop eller annat material som används i lärandesituationer (s.23f). En digital lärresurs 
är därmed allt digitalt material, digital utrustning och digitala resurser som används i lärandesituationer, 
till exempel datorer, projektionsapparater och styrplattor, söktjänster på internet, digitala tidskrifter eller 
mer specifikt radioprogram, podcasts, dokumentärer och andra tv-program från exempelvis 
Utbildningsradion. Hyléns (2008) begreppsförklaring används i arbetet. 
 
I arbetet förekommer källor som använder begreppet ”lärresurser” synonymt med digitala läromedel, det 
vill säga specifika program eller appar med tydliga lärandemål som kan användas eller brukas genom 
elevdatorer eller styrplattor i svenskundervisningen (Sjöden 2014, s.80). 
 
 
3.2.4 Interaktiva läromedel 
 
Enligt Nationalencyklopedin menas interaktivitet med det samspel som växelvis sker mellan dator och 
människa (”Interaktiv”, 2019). I detta arbete används begreppet interaktiva läromedel till digitala 
läromedel som ger någon form av återkoppling till användaren. Det kan exempelvis vara att läromedlet 
automatiskt rättar en uppgift och ger feedback om vad eleven behöver träna mer på, eller ett läromedel 
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som ger rätt eller fel på träning av exempelvis glosor. Enligt Gleerups är interaktiva böcker sådana som 
ger användaren personligt lärande och individuell uppföljning (”Digitala”, 2018). 
 
 
3.2.5 Styrplatta 
 
I arbetet används begreppet styrplatta för den tekniska enhet användaren manövrerar med sina fingrar 
och som används i skolan för nyttjande av bland annat digitala läromedel (”Styrplatta”, 2019). Styrplattan 
möjliggör för elever och lärare att ladda ned applikationer och program inom olika användningsområden, 
exempelvis i en undervisningssituation. Begreppen surfplatta eller läsplatta används inte i arbetet då dessa 
mer specifikt innefattar enheter tänkta för en särskild aktivitet så som exempelvis internetanvändning 
eller läsning. Styrplattor där digitala läromedel används behöver nödvändigtvis inte användas till 
exempelvis läsning eller internetanvändning. 
 
 
3.2.6 Sociala medier 
 
Sociala medier förstås i arbetet som ett samlat begrepp över de olika medier som används för 
kommunikation (”Sociala medier”, 2019). Kommunikationen kan till exempel ske genom text, bild, ljud 
och film (NE 2019d). Exempel på sociala medier är Twitter, Instagram, Snapchat. Facebook och 
Youtube. 
 
 
 
3.3 Tidigare forskning 
 
I kapitlet om tidigare forskning presenteras den forskning som hittats om användandet av digitala 
läromedel ur en tidsaspekt. 
 
 
3.3.1 Tidigare forskning om digitala läromedel ur en tidsaspekt. 
 
Ryan McFalls artikel Electronic textboks that transform how textbooks are used från 2005 syftar till att visa på 
anledningar för att använda elektroniska läromedel. Artikeln syftar även till att försöka skapa förändring 
i användandet av digitala läromedel genom att visa de lärmöjligheter som de olika verktygen skapar 
(McFall 2005, s.72). Arbetet är av kvalitativ art och resultatet uppkom genom en undersökning besvarad 
av 38 personer och genom särskilda dataloggar som mätte hur lång tid testpersonerna använde de 
elektroniska läromedlen till just läsning (McFall 2005, 77). Resultatet visar att eleverna tog fram de digitala 
läromedlen oftare än de traditionella läromedlen vilket tolkas positivt ur en tidsaspekt (McFall 2005, s.78). 
McFall såg i dataloggarna att elevernas lässessioner i genomsnitt pågick mellan fyra och fjorton minuter 
och eleverna som hade längre lässessioner visade sig prestera bättre i kursen än de som hade kortare 
lässessioner (McFall 2005, s.79). Lärarna i studien påpekade att det digitala läromedlet möjliggjorde att de 
kunde se vad eleverna kunde och inte vilket resulterade i att läraren kunde skräddarsy lektionen och välja 
relevant material specifikt för olika elevgrupper (McFall 2005, s.80). Ur en tidsaspekt kan detta tolkas 
vara positivt. Inga tidsmässiga skillnader vad det gällde användandet av digitala läromedel och traditionella 
läromedel framkom i studien (McFall 2005, s.77).  
 
Päivi Juvonens 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 från 2017 syftade till att följa upp ett 
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digitaliseringsprojekt för att bland annat se hur och hur ofta två digitala läromedel användes i 
undervisningen (Juvonen 2017, s.5f, 26). Resultatet av studien som var en kvalitativ intervjustudie visade 
att det tog tid att sätta sig in i läromedlen och att lärarna led av tidsbrist. En av nackdelarna med digitala 
läromedel var därmed tidsåtgången och det visade sig att det var en av anledningarna till att läromedlen 
inte användes i undervisningen över huvud taget. 
 
Ann-Katrin Persellis studie Från datasal till en-till-en: En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i 
undervisningen från 2014 syftade till att redogöra och analysera lärares erfarenheter av användandet av 
digitala resurser i undervisningen på gymnasiet (Perselli 2014, s.181). Studien var av kvalitativ form och 
bestod av data från dels olika intervjuer, dels olika observationer i två gymnasieskolor (Perselli 2014, 
s.70ff). Studien visade att lärarnas erfarenheter av digitalisering och IT påverkade tidsåtgången och 
brukandet av digitala läromedel. Eleverna fick ibland hjälpa läraren med den tekniken vilket betyder att 
lärarnas icke-kompetens tog dyrbar tid från undervisningen och användandet av de digitala lärresurserna 
(Perselli 2014, s.163f). Perselli kom även fram till att användandet av digitala enheter gav upphov till 
sidoaktiviteter som spel och användandet av sociala medier vilket kom att påverka elevernas fokus till 
studier vilket i sin tur påverkade och stal tid av användandet av digitala läromedel (Perselli 2014, s.172). 
Ytterligare en tidspåverkningsfaktor som Perselli anger är det faktum att digitala läromedel kräver 
nyttjande av digitala enheter och att teknik exempelvis kan glömmas, gå sönder eller på annat sätt försvåra 
användningen av läromedlet vilket påverkar användartiden och elevers möjligheter till lärande negativt 
(Perselli 2014, s.142f). 
 
Marie Nordmarks kvalitativa etnografiska studie Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning: en 
ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen från 2014 syftade bland annat till att undersöka om det fanns något 
samband mellan elevers skrivprocesser och olika faktorer som användandet av exempelvis digitala 
artefakter (Nordmark 2014, s.14). Nordmarks material framkom genom ljud- och bildupptagning, 
fältanteckningar, loggböcker och intervjuer (Nordmark 2014). Resultatet visade bland annat att digitala 
enheter som läromedel ansågs positivt av både lärare och elever, dock framkom det att tekniken och de 
digitala enheterna möjliggjorde att elever använde sociala medier och spel (Nordmark 2014, s.161f). 
Elevers sidoaktiviteter avbröt skrivprocessen vilket påverkade tidsåtgången negativt. Dock framkom det 
att en del elever använde sociala mediers chattfunktion till att samarbeta vilket försvårade avgörandet 
huruvida eleverna arbetade aktivt med skoluppgifter eller sysslade med sidoaktiviteter.  
 
Enligt Skolverkets rapport av PISA-undersökningen år 2012 framkom att elever som brukar internet 
mellan en till trettio minuter under sin skoldag presterar bättre på de digitala och pappersbaserade PISA-
proven än de elever som brukade internet i fyra, eller mer än fyra timmar om dagen (Skolverket 2012, 
s.2). De elever som använde internet i mer än sex timmar i skolan tenderade att också använda internet 
mer än sex timmar på fritiden, dessa elever presterade också sämst på både de digitala proven som på de 
pappersbaserade PISA-proven (Skolverket 2012, s.3). Detta kan tolkas innebära att användandet av 
digitala läromedel genom digitala enheter som datorer kan påverka elevers presterande i skolan negativt. 
 
 

4. Metod och datainsamling 
 
I metodkapitlet redovisas det tillvägagångssätt och de metoder som använts för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. I kapitlet redovisas även urval, avgränsning, vilka vetenskapliga riktlinjer som 
efterföljts och etiska överväganden som gjorts i genomförandet av studien. I metod- och 
datainsamlingskapitlet redovisas även hur genomförande och analys av resultat gjorts. 
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4.1 Kvalitativ metod 
 
Enligt Ann-Kristin Larsen (2009) kännetecknas kvalitativa metoder av att forskaren studerar ”kvalitativa 
(icke-siffermässiga) egenskaper hos undersökningspersonerna” (s.22). Exempel på sådan data är 
personers upplevelser och förväntningar av ett fenomen eller skeende (Larsen 2009, s.22). Enligt Larsen 
(2009) lämpar sig intervjuer och observationer till att besvara samma frågeställning vilket också är 
anledningen till att metoderna kombineras i innevarande studie. Fördelen med kvalitativa metoder är 
enligt Larsen (2009) att forskaren kan gå in mer på djupet vilket ger större möjligheter till en bredare 
förståelse för företeelser. Nackdelen är att studierna inte är generaliseringsbara (s.26f).  
 
 
4.1.1 Observation  
 
Studiens syfte och frågeställningar besvaras med hjälp av data insamlad genom bland annat observationer 
vilka syftar till att synliggöra vad man som deltagare kan iaktta vad gäller användandet av digitala 
läromedel i undervisningen sett ur en tidsaspekt. Enligt Larsen (2009) är observationer något som vi med 
hjälp av våra sinnesintryck systematiskt iakttar och registrerar (s.89). 
 
Observationerna i föreliggande studie är öppna icke-deltagande fältobservationer, det vill säga deltagarna 
är medvetna om observationen och observatören men det förekommer inte någon interaktion mellan 
forskaren och lärare, elever eller eventuell annan personal i klassrummet (Larsen 2009, s.90–92). Detta 
för att, i största möjliga mån, säkerställa att elever, lärare och övrig personal inte påverkas av observatören 
och därmed även att resultatet riskeras påverkas. Därför placeras observatören på en plats i klassrummet 
där hen har minsta möjliga inverkan och påverkan på individerna i klassrummet. Observationerna är 
strukturerade, det vill säga ett på förhand formulerat observationsschema för specifika beteenden 
kommer att användas under observationerna (Larsen 2009, s.93). Utöver det redan på förhand 
formulerade observationsschemat förs minnesanteckningar, detta för att samla in så mycket relevant data 
som möjligt i den aktuella situationen under observationstillfället (Larsen 2009, s.94).  
 
 
4.1.2 Intervjuer 
 
Studiens syfte och frågeställningar besvaras med hjälp av data insamlad genom intervjuer vilka syftar till 
att synliggöra såväl lärares som gymnasieelevers tankar om digitala läromedels effektivitet ur en tidsaspekt. 
Kvalitativa intervjuer är mer eller mindre strukturerade och används ofta för att samla in kvalitativ 
information för djupare förståelse (Larsen 2009, s.83).  
 
Intervjuer kan konstrueras med olika grad av struktur och standardisering där frågorna och situationerna 
är lika eller olika för intervjuobjekten. Intervjuerna i föreliggande studie är av strukturerad form, det vill 
säga frågorna i elevenkäten är de samma för samtliga elever och frågorna i lärarenkäten är de samma för 
samtliga lärare, ordningsföljden är även densamma för alla informanter (Larsen 2009, s.83). Studien har 
dels en elevenkät med frågor fokuserade kring digitala läromedel och tid ur ett elevperspektiv, dels en 
lärarenkät med frågor sett på digitala läromedel och tid ur ett lärarperspektiv. Att frågorna är de samma 
för alla informanter inom samma grupp, det vill säga lärargruppen och elevgruppen, gör jämförelser 
lättare (Larsen 2009, s.84).  
 
Intervjuerna är av nätbaserad enkätform och fylls i via dator eller annan teknisk enhet så som styrplatta 
eller mobiltelefon. Den kvalitativa intervjun som metod kännetecknas av att svaren är öppna, det vill säga 
att informanterna själva formulerar svaren till skillnad från färdiga svar som är ofta förekommande i 
kvantitativa intervjuer (Larsen 2009, s.83). Öppna svar är medvetet valt för att säkerställa att så mycket 
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data som möjligt samlas in och för att informanterna fritt skall kunna uttrycka sig i frågorna kring 
användandet av digitala läromedel ur en tidsaspekt. 
 
 
4.2 Urval 
 
Urvalet är ej generaliserbart eftersom deltagarna inte är representativa för den stora massan, det vill säga 
Sveriges eller Mellansveriges svensklärare och elever.  
 
Urvalet till observationen gjordes dels enligt snöbollsmetoden dels utifrån bekvämlighet. Snöbollsmetoden 
innebär att forskaren väljer lämplig person som i sin tur ger förslag på deltagare till studien (Larsen 2009, 
s.78). I det här fallet utgick jag från egna kontakter och tog kontakt med rektorn på en gymnasieskola i 
Mellansverige med brett kontaktnät som i sin tur valde ut lämplig klass på skola A och kontaktade lärare 
på skola B som i sin tur valde en lämplig klass för observation. Bekvämlighetsurvalet användes under 
själva observationstillfällena i klassrummet i valet av elever att observera där jag valde närmsta 
observerbara personer. I båda fallen, dels i skola A, dels i skola B blev det tre elever som satt tätt bredvid 
varandra längst bak i klassrummet på observerbart avstånd. Totalt observerades alltså sex personer. 
 
Elevintervjuerna utfördes på samma skola och med samma elever som deltog i observationen, urvalet är 
således även här enligt snöbollsmetoden (Larsen 2009, s.78). Samma rektor som kontaktades angående 
elevenkäterna och elevobservationen erbjöd sig hjälpa att skicka ut frågeformulären till lärare hen visste 
använde digitala läromedel i undervisningen. Frågeformuläret tilltänkta lärargruppen sändes alltså ut i ett 
mejl av rektorn tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga) till svensklärare på gymnasieskolor i 
Mellansverige där de informerades om frivilligt och anonymt deltagande i studien. Urvalet var i det här 
fallet därmed dels enligt snöbollsmetoden i och med att rektorn ordnade informanter, dels enligt 
självselektion, det vill säga att informanterna själva valde om de ville delta eller inte i studien (Larsen 2009, 
s.77). Totalt sände rektorn ut frågeformuläret till 25 svensklärare varav 10 valde att delta. 
 
De klasser som deltog i intervjuerna var totalt 17 elever fördelat på två gymnasieklasser på två 
gymnasieskolor. Den ena klassen gick i årskurs ett på fordon- och transportprogrammet och bestod av 
sex elever, varav en elev gick i årskurs två men hade svenska med elever i årskurs ett. Eleverna på 
fordonsprogrammet gick olika inriktningar, dels personbil, dels inriktning lastbil. Den andra klassen som 
intervjuades och observerades var en klass med elever i årskurs två på ekonomiprogrammet bestående 
av elva elever som gick inriktningarna ekonomi och juridik. I båda fallen hade eleverna alltså 
gemensamma svensklektioner med elever från två olika inriktningar.  
 
Sammanfattningsvis svarade 10 lärare och 17 elever på enkäterna. Sex personer, tre i fordonsklassen och 
tre i ekonomiklassen observerades.  
 
 
4.3 Avgränsning 
 
Forskningsfältet har avgränsats till användandet av digitala läromedel inom svenskämnet på gymnasiet. 
Eftersom jag kommer arbeta med gymnasieelever i framtiden och för att svenska är mitt huvudämne och 
jag i huvudsak därmed är intresserad av att veta hur digitala läromedel förhåller sig till tidsaspekten vid 
inlärning i ämnet svenska på gymnasiet.  
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4.4 Etiska överväganden 
 
I skriften God forskningssed, utgiven av Vetenskapsrådet (2017), formuleras fyra etiska principer att förhålla 
sig till när studier likt denna genomförs: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär informationskravet att informanterna ska få 
information om studiens syfte, om deras egen roll som informanter samt de villkor som finns för 
deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att anonymitet värnas och att 
informanterna förblir anonyma, utan att någon obehörig kan få tillgång till informationen. Vidare innebär 
samtyckeskravet att informanterna ska godkänna sin medverkan i studien och att de, oavsett när eller 
varför, har rätt att avbryta sitt deltagande i studien, detta utan negativa följder (God forskningssed, 2017). 
Det sista och fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att de uppgifter som 
samlas in endast får användas inom forskning och således inte nyttjas inom andra icke-vetenskapliga 
syften eller dylikt. 
 
Dessa krav har eftersträvats under arbetets gång. Informationskravet och samtyckeskravet strävas att nå 
och uppfylls då informanterna dels fått ett informationsbrev om studiens syfte där de tillfrågas om 
deltagande i studien, dels då de tackat ja till medverkan införstådda med möjligheten att när som helst 
avböja sin medverkan. Konfidentialitetskravet har eftersträvats och uppfyllts då varken informanternas 
namn, ort, arbetsplats eller skola avslöjas. Materialet, i form av intervjusvar, teckningar och 
observationsscheman raderas dessutom kort efter genomförandet av studien vilket uppfyller 
nyttjandekravet och motverkar användandet av uppgifterna i andra, såväl vetenskapliga som icke-
vetenskapliga, syften.  
 
På Lunds universitets hemsida om forskningsetisk information står följande: ”Om forskningspersonen 
är mellan 15 och 18 år gammal ska han eller hon själv samtycka till att ingå i forskningen. Observera att 
vårdnadshavarna då inte ska samtycka” (”Beslutsoförmögna”, 2019). Vårdnadshavare har i innevarande 
studie därmed inte blivit tillfrågade om samtycke eftersom alla informanterna är över 15 år. 
 
 
4.5 Validitet och reliabilitet 
 
I all forskning är det viktigt att sträva efter hög validitet och reliabilitet för att resultatet ska vara så 
tillförlitligt som möjligt, detta för att kvalitetssäkra arbetet. 
 
En studies validitet säkras genom att den data som samlas in är relevant utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, det vill säga att forskaren till exempel inte ställer frågor om favoritglass när studien 
handlar om digitala läromedel (Larsen 2009, s.40f).  
 
För att uppnå en hög validitet har frågorna och observationsschemat till denna studie utgått från syftet 
och frågeställningarna. Studiens frågeformulär tillåter flexibilitet och att informanterna själva kan nämna 
sådant de tycker är viktigt (Larsen 2009, s.81). Eftersom alla metoder har svagheter valdes 
metodtriangulering, det vill säga flera metoder i studien (Larsen 2009, s.28). Detta för att eventuellt 
komplettera den ena metoden med den andra. Hög validitet har även eftersträvats i analys av data, det 
vill säga jag har inte uteslutit viktig information eller på ett eller annat sätt lagt till information eller 
medvetet övertolkat insamlat material. 
 
En studies reliabilitet framgår genom hur pass pålitlig och preciserad studien är (Larsen 2009, s.41f). 
Larsen (2009) menar att hög reliabilitet är svårare att åstadkomma i kvalitativa studier som observationer 
och intervjuer än i kvantitativa studier, detta eftersom observationer ger upphov till tolkning och att det 
med intervjuer finns risk att intervjuobjektet påverkas av intervjuaren (s.81). 
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För att uppnå hög reliabilitet har tydlig information i informationsbrevet och i introduktion av 
elevfrågorna eftersträvats. Vidare har det inte funnits vaga svarsalternativ som ”sällan” eller ”ibland” utan 
informanterna har själva fått formulera sina svar i intervjuformulären. Hög reliabilitet strävades även att 
nå när intervjutyp valdes ut, eftersom jag ansåg att risken för att informanterna skulle påverkas av mig 
som intervjuare minskade när de fick sitta själva med sina datorer och formulera svaren i lugn och ro, 
och dessutom anonymt, utan risk att avslöja sin identitet. Hög reliabilitet har dessutom ståtts efter i 
handskande av information och uppgifter om intervju- och observationsdeltagare (Larsen 2009, s.81). Jag 
har via en rektor sänt ut enkäter till 25 för denne kända, men för mig okända, svensklärare och på så vis 
inte någon personlig aning om namn eller skoltillhörighet hos dessa lärare. Enkäterna har därmed varit 
helt anonyma och i arbetet nämns inga namn, på vare sig lärare, elever, skola eller stad och län. 
 
 
4.6 Genomförande 
 
Rektorn på en gymnasieskola kontaktades via telefon med frågan om denne dels visste några svensklärare 
som skulle vilja delta i en studie om användandet av digitala läromedel ur en tidsaspekt, dels hade några 
elever som skulle tänkas kunna delta och besvara frågor och eventuellt observeras i samma studie. 
Rektorn visade stort intresse över förfrågan och blev kontaktperson i urvalet av informanter. 
Anledningen till att jag själv inte ville välja ut lärare och elever var för att jag ville undvika att påverka 
urvalet och därmed resultatet.  
 
De urvalskriterier jag hade var att lärarna skulle vara undervisande svensklärare på gymnasiet och använda 
digitala läromedel och att eleverna skulle läsa en kurs i svenska på gymnasiet där digitala läromedel 
användes. Rektorn kontaktade 25 svensklärare hen visste använde digitala läromedel. 10 av dessa 25 
svensklärare svarade på frågorna som skickades ut tillsammans med informationsbrevet där deltagarna 
informerades om att studien var inom ramen för ett examensarbete med syftet att undersöka användandet 
av digitala läromedel i undervisningen ur en tidsaspekt. En av lärarna som svarade på enkäterna visade 
sig vara lärarstudent men samtidigt undervisande svensklärare på gymnasiet. 
 
Fortsättningsvis kopplade rektorn ihop mig med två svensklärare på två olika skolor. I arbetet kallar jag 
skolorna för skola A och skola B. I samråd med dessa två svensklärare fick jag sedan använda en 
svensklektion på vardera skolan till att låta eleverna besvara frågor om användandet av digitala läromedel 
ur en tidsaspekt, samt en lektion på vardera skolan till att observera några elever i klasserna angående 
användandet av digitala läromedel ur en tidsaspekt. 
 
I intervjusituationerna med eleverna började jag med att introducera studien, vad det innebar att delta, 
att det var frivilligt att delta och att deltagandet var helt anonymt och att jag inte skulle kunna veta vem 
eller vilka som eventuellt inte valt att delta. Därefter fick eleverna chans att ställa frågor innan de fick en 
kod att skriva in i sina datorer för att få tillgång till det webbaserade svarsformuläret. Eleverna satt sedan 
mellan nio till tjugoen minuter och svarade på frågeformulären. Ingen elev ställde frågor under själva 
svarstillfällena. Alla elever i de två klasserna valde att delta, totalt sett 17 elever fördelat på sex i 
fordonsklassen och elva elever i ekonomiklassen. 
 
Observationstillfället skedde veckan efter intervjutillfället i samma klasser, först under svensklektionen 
med fordonsprogrammet på skola A, sedan under svensklektionen med ekonomiprogrammet på skola 
B. Under observationen var det samma elevantal, sex elever i fordonsklassen och elva elever i 
ekonomiklassen. När eleverna kom in i klassrummet i fordonsklassen var jag och den undervisande 
läraren redan i klassrummet: läraren längst fram i klassrummet och jag längst bak i klassrummet. När 
eleverna kom in i klassrummet i ekonomiklassen var jag, den undervisande läraren samt en lärarkandidat 
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redan i klassrummet: läraren och lärarkandidaten längst fram i klassrummet och jag längst bak i 
klassrummet. Ingen elev, varken i fordonsklassen eller ekonomiklassen försökte varken konversera med 
mig eller fråga läraren eller lärarkandidaten vad jag gjorde där. Observationen blev därmed helt 
konversationslös mellan forskaren och de deltagande i observationen. Forskaren fyllde i 
observationsschemat med i förväg redan ifyllda relevanta och observerbara beteenden och tog tid med 
tre mobiltelefoner med ”varvfunktion” som gjorde tidtagning av fler än ett skeende samtidigt möjlig. 
Löpande anteckningar fördes under observationen. Totalt observerades tre elever i fordonsklassen i skola 
A och tre elever i ekonomiklassen i skola B. 
 
 
4.7 Analys av resultat 
 
Intervjuerna som sker genom ett webbaserat frågeformulär samlas ihop och organiseras i analysfasen 
utifrån grupp, det vill säga utifrån elev eller lärare samt i kategorier utifrån frågorna där fråga ett är en 
kategori, fråga två en kategori och så vidare. Därefter kategoriseras frågor om tidsaspekt upp i tre 
delkategorier: positiv ur en tidsaspekt, negativ ur en tidsaspekt och tvetydigt svar. Sedan analyseras 
resultatet från intervjuerna med hjälp av en innehållsanalys vars syfte är att genom granskning identifiera 
eventuella samband, likheter, skillnader och mönster i den insamlade datan (Larsen 2009, s.101f).  
 
Observationerna analyseras även de med hjälp av en innehållsanalys där eventuella samband, mönster, 
likheter och skillnader identifieras (Larsen 2009, s.101f).  
 
När samband och mönster identifierats i intervjuresultaten jämförs de med de mönster som ses genom 
den innehållsliga analysen av observationerna samt med tidigare forskning i diskussionskapitlet (Larsen 
2009, s.102).  
 
 

5. Resultat 
 
Resultatet baseras och redovisas utifrån de svar deltagarna gett i den skriftliga enkätundersökningen där 
frågorna baseras på föreliggande studie och dess syfte att undersöka hur digitala läromedel förhåller sig 
till tidsaspekten vid inlärning (se under bilagor).  
 
 
5.1 Digitala läromedel och tid ur ett elevperspektiv 
 
Av de 17 elever som svarade på frågeformuläret svarade alla att de använde digitala läromedel i 
svenskämnet, 14 av eleverna svarade att de även använde digitala läromedel i andra ämnen: ”engelska, 
svenska, spanska, samhäll, psykologi, religion och säkert fler.” och ”på svenskalektionerna och på 
engelskalektionerna”. Alla 17 informanter upplevde att de hade kännedom om det eller de digitala 
läromedel som användes: ”Ja”, ”Är lätt när man är intresserad av teknik och datorer som många är i 
klassen. Vår generation är ju teknikgenerationen. Vi vet inget annat” och ”ja första lektionen gick vi 
genom hur man anände [sic!] det,”. 16 av 17 personer svarade också att det varit effektivt att sätta sig in 
i läromedlet: ”Effektivt” och ”det har varit enkelt och effektivt”. En person svarade: ”vet inte” på frågan 
om det varit effektivt eller ineffektivt ur en tidsaspekt att sätta sig in i läromedlet. 
 
15 informanter svarade mer konkret att de använde ett digitalt läromedel som hette ”Digilär”: ”digilär” 
och ”Digilär”. Eleverna svarade att de använde läromedlen i olika stor utsträckning: ”ibland på lektionen”, 
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”varje lektion och på fritiden för att komma ikapp det jag missade i 2an”, ”Varje lektion som läromedlena 
[sic!] används vilket är ungefär varje lektion om vi inte har större teman" och ”typ varje lektion”. 
 
På frågan om varför de använde digitala läromedel svarade 13 informanter att de nyttjade läromedlet för 
att skolan valt att använda det: ”För att det ingår i lektionen”, ”Det är det som skolan har” och "Skolan 
har valt det”. En person svarade att hen använde digitala läromedel för att hen har dyslexi: ”jag har dyslexi 
och tycker det är bra för mig eftersom jag kan lyssna”, och två elever ansåg att det var för att det var 
roligt: ”Det är roligare än med böcker” och ”vi har det på lektionen. Det kan vara kul också så även 
därför”. Ytterligare en anledning som en elev tog upp var: ”för att skolan har det och man vill ju ha 
betyg”. 
 
På frågan om eleverna upplevde att användningen av digitala läromedel är effektiv eller ineffektiv vad det 
gäller tidsaspekten svarade 13 elever att användningen var tidseffektiv: ”Tidseffektivt”, ”effektiv eftersom 
jag måste bli klar innan studenten om jag ska ha betyg” och ”effektiv. Min klass och mitt program är 
väldigt studiemotiverade”. Tre personer upplevde användningen som ineffektiv: ”det blri [sic!] ganska 
ofta att jag sitter och kollar bildelar på blocket en stund, så igentligen [sic!] är det väl ineffektivt om man 
tänker på tid”, ”ineffektiv tycker jag. Man sitter och redigerar bilder istället för att plugga bara för att det 
är på datorn” och ”ineffektiv. Känns inte som att man gör något vettigt på lektionerna. Det tar lång tid 
att komma igång och man gör annat eftersom att man har datorn liksom”. En person svarade tvetydigt: 
”När jag väl jobbar är det mer effektivt än med bok, men det blir ju lätt att man kollar youtube när man 
är på datorn”.  
 
Enligt eleverna var fördelarna med användandet av digitala läromedel ur en tidsaspekt att det gick fort att 
söka upp specifika ord eller ämnen: ”Fördelen med digitala läromedel med tid är att det går fort att söka 
och skriva” och ”fördelen är att det grå [sic!] fortare att typ söka upp ord och sånt. Alltså det går snabbare 
än om vi använder böckerna. Jag kan tex söka på verb så kommer det upp fort”. En annan fördel ur 
tidsaspekt som togs upp var det faktum att allt var samlat på ett och samma ställe: ”allt är samlat på ett 
ställe” och ”Fördelen är att allt är samlat på ett o samma ställe. På högstadiet hade vi liksom två olika 
böcker i bara svenskan, en läsbok och en skrivbok och uppgifterna fick vi skriva antingen för hand eller 
på datorn”. Ytterligare en fördel ur tidsaspekt var läromedlets olika funktioner: ”Det går fort att lyssna 
och byta mellan läsa och skriva till exempel” och ”Du kan byta mellan att läsa och skriva på en sekund”.  
 
Av de 17 elever som svarade ansåg två elever att det inte fanns någon nackdel: ”inget” och ”Jag kommer 
inte på något som är nackdel ur tidsaspekt”. De nackdelar som framkom av användandet av digitala 
läromedel ur en tidsaspekt från eleverna var att tekniken kan strula: ”nackdelen är att det ibalnd [sic!] tar 
lång tid att öppna upp datorn om tex glömt bort att uppdatera sin dator. Det är ofta så när det vart lov 
för då har man inte uppdaterat datorn och då går det jättesegt att öppna upp”, ”nackdelen är att det är 
tekniskt. Alltså teknik kan man ju inte lita på på samma sett [sic!] som en bok”, ”Tekniken kan ta tid att 
starta” och ”Nackdel är att ibland har datorn noll procent bateri [sic!] och då tar det tid från användandet 
av digitala läromedel”. En annan nackdel var sidoaktiviteter: ”Nackdel är att vi gör annat alltså läser 
bloggar, kollar youtube och de nackdel är att youtube snor tid från plugg”, ”Ibalnd [sic!] är man väl 
oeffektiv eftersom att det är lätt att man hamnar på youtube eller blocket o så” och ”nackdelen är att 
många är inne på annat på lektionen och då blir det ju dåligt med tiden. Läraren har ju svår [sic!] att se 
vad alla gör på sina datorer så många klickar snabbt bort när läraren går förbi”. 
 
12 elever ansåg avslutningsvis att det var mest tidseffektivt att använda digitala läromedel jämfört med 
traditionella läromedel i undervisningen: ”digitala läromedel” och ”digitala läromedel tack vare att allt är 
samlat på ett o samma ställe”. Tre elever ansåg att de traditionella läromedlen är mest tidseffektiva: ”med 
tanke på att jag ofta hamnar på blocket tycker jag att det faktiskt är traditionellt läromedel för då jobbar 
jag på” och ”Traditionelal [sic!] läromedel eftersom att då har vi inte tilgång [sic!] till dator”. En elev 
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svarade tvetydigt: ”det beror på. Digitala läromedel går fortare at [sic!] söka upp i men vanlig bok är 
snabbare att läsa i tycker jag”.  
 
Sammanfattningsvis används digitala läromedel enligt elevinformanterna i olika utsträckning, men 
mestadels ”flera gånger i veckan” eller ”varje lektion”. Anledningen till att digitala läromedel nyttjas är 
enligt eleverna för att skolan har valt att använda digitala läromedel, för att läromedlet har lyssnarfunktion 
vilket underlättar för elevens dyslexi, och för att få betyg ämnet. Majoriteten av eleverna upplever 
fortsättningsvis att de har kännedom om läromedlet eller läromedlen som används. Majoriteten av 
eleverna ansåg att användningen var tidseffektiv, men tre personer ansåg att det var ineffektivt ur en 
tidsaspekt. Fördelarna ur en tidsaspekt enligt eleverna var att det gick fort att manövrera läromedlet och 
att allt är samlat på ett och samma ställe. Nackdelarna ansågs vara att tekniken inte går att lita på då den 
kan gå sönder et cetera och att tekniken ger upphov till sidoaktiviteter. 
 
 
5.2 Digitala läromedel och tid ur ett lärarperspektiv 
 
Av 10 lärare som svarat på undersökningen svarade 9 att de hade studerat på högskola eller universitet: 
”Högskoleexamen (ämneslärare gymnasiet svenska/engelska)”, ”Högskoleutbildning” och 
”Universitetsutbildning (ämneslärare, gymn, svenska&spanska”. En informant svarade att hen: ”Läser till 
ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska/Samhällskunskap samtidigt som jag 
arbetar”. Alla lärare var därmed utbildade lärare eller i pågående utbildning för att bli legitimerad lärare.  
 
Alla lärare som svarade på undersökningen hade arbetat som gymnasielärare mellan 6 månader och 12 
år: ”ca 6 månader”, ”7 år”, ”Har vikarierat i 2 år innan jag fick tillsvidare tjänst och började studera för 2 
år sen. Allt som allt i fyra år” och ”12 år”. Lärarna arbetade i olika årskurser och på olika program: ”1-3 
på teknikprogrammet”, ”åk 1-3 ekonomi, åk 1-2 estet” och ”årskurs 1 och 2, introduktionsprogr. och 
fordonsprogr.”. Alla lärare i undersökningen svarade att de använde olika digitala läromedel på ett eller 
annat sätt: ”Ett läromedel som heter kontext”, ”digilär”, ”Flera olika digitala läromedel i ämnet svenska, 
mest för inspiration” och ”Två olika läromedel, ett för svenska och ett för spanska”.  
På frågan om varför lärarna använde digitala läromedel i undervisningen framkom flera anledningar. 
Totalt tre använde digitala läromedel på grund av att skolan eller de övriga lärarna gjort det valet: ”När 
jag började här var det redan en inköpt programvara som lärarna i sv, eng och sva använde”, ”För att 
skolan har som policy att följa den digitala utvecklingen” och ”Svensklärarna på skolan använder digilär 
och det blir enklast att jag också gör det när vi ska samarbeta”. Tre svar kunde härledas till att användandet 
berodde på den tekniska utvecklingen: ”För att skolan har som policy att följa den digitala utvecklingen”, 
”Dels för att eleverna har tillgång till datorer, dels för att hänga med i teknikens framfart” och ”Vi vill 
följa den tekniska utvecklingen och tror att eleverna uppskattar att använda digitala enheter i sin 
utbildning”. Tre lärare menade att användandet skedde för att få inspiration till lektionen eller i skapandet 
av en ny uppgift: ”För att få inspiration. Jag använder nästan aldrig rena läromedel i undervisningen, jag 
gillar att blanda lite från olika källor och göra eget material”, ”De fåtal gånger jag använder dem gör jag 
det för att få inspiration eller stöd till det jag känner mig lite svag i” och ”Jag använder endast eget material 
men utgår alltid från dels digitala, dels ”vanliga” läroböcker”. En lärare svarade att det var på grund av 
smidighetens skull: ”Smidigt att alltid ha läromedlen med sig i datorn”. En lärare svarade tvetydigt att: 
”jag använder det inte så ofta eftersom jag har för dålig kunskap om vilka som finns att tillgå”.  
 
Hur ofta lärarna använde digitala läromedel skilde sig lärarna emellan. Fem lärare svarade att de använde 
läromedlen ofta eller nästan varje dag: ”Varje lektion använder vi digitala läromedel, både under 
svensklektionerna och spansklekionerna”, ”Så gott som varje dag! Särskilt vid planering av lektioner och 
särskilda teman” och ”Jag använder digitala läromedel ofta. Särskilt för inspiration och planering. I 
undervisningen visar jag uppgifter från de digitala läromedlen på projektorn oftast”. Tre lärare medgav 
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att de använde digitala läromedel varje vecka eller ungefär hälften av alla lektioner: ”Det är lite olika 
beroende på vad vi arbetar med i nuläget. Vi kombinerar egengjort material med digitalt. Varje vecka 
används läromedlet i alla fall”, ”Oftare på introduktionsprogrammet än på fordonsprogrammet. Varje 
vecka används digilär” och ”När vi använder lärobok använder vi det digitala läromedlet. Ibland arbetar 
vi utan läromedel. Men kanske hälften av alla svensklektioner". Två lärare svarade att de använde 
läromedlen sällan: ”Ytterst sällan” och ”Inte ofta.”.  
 
Tre av lärarna använde de digitala läromedlen när de startade upp ett nytt tema eller hade genomgångar: 
”Det kan vara när vi ska börja med ett nytt moment eller tema.”, ”När vi startar nya teman. På 
introduktionsprogrammet är det bra stöd till grammatikinlärningen. Eleverna kan sitta och göra 
självtester” och ”När vi har genomgångar. T ex när vi går igenom grammatik, genrer, litteraturhistoria”. 
Två lärare svarade att de använde läromedlen i planeringen: ”Aldrig, de används vid planering av moment 
istället för ett verktyg i undervisningen om de används alls”, och ”I planeringsarbetet”. Fyra lärare svarade 
att de inte använde läromedlet någon speciell tid eller lektion: ”Ingen speciell tid. När som helst”, ”När 
jag hittat något intressant i något av läromedlen. Senast var det ett kapietel [sic!] Från läromedlet digilär 
om litteraturhistoria” och ”Ingen speciell tid, under hela lektionen”. En lärare svarade ”ytterst sällan”.  
 
Åtta lärare ansåg att de hade kännedom om det/de digitala läromedel som användes i undervisningen: 
”Det som jag använder, ja”, ”Javisst! Jag tror att man måse [sic!] ha god kännedom om man ska används 
något material ö.h.t.”, och ”Ja, jag tycker att vi fick en bra introduktion av it-teamet på skolan i 
uppstartsfasen”. Två lärare ansåg att de inte hade kännedom om läromedlen: ”Nej”, och ”Nej, inte för 
att använda i undervisningen”.  
 
Liknande svar förekom på frågan om läraren hade kännedom om hur det digitala läromedlet kunde 
användas på ett effektivt sätt, där åtta lärare ansåg att de hade det: ”Ja”, ”Jadå”, ”Ja, det är därför jag 
endast använder delar av läromedlen. Tycker det är mer effektivt om jag tar ut godbitarna så att säga. Tar 
för mycket tid annars.”. Två lärare ansåg att de inte hade kännedom om effektivt arbete med digitala 
läromedel: ”Nej” och ”Nej, inte i undervisningen”.  
 
Fyra lärare ansåg att eleverna arbetade tidseffektivt med digitala läromedel i klassrummet: ”Användningen 
är effektiv vad gäller tidsaspekten. Undervisningen utgår från läromedlets olika kapitel”, ”Effektivt. De 
är så vana att använda digitala läromedel så det är inga konstigheter. En fördom bland de som inte 
använder digitala läromedel är nog att eleverna spelar spel och chattar under lektionstid. Det upplever 
inte jag”, ”Ja, eftersom att jag tar ut det mest relevanta”. Tre lärare svarade att de inte visste: ”Vet 
ingenting om.”, ”I och med att jag inte arbetar på det sättet vet jag inte”, ”Kan tänka mig att det spar tid 
att ha allt på datorn för dem, men jag vet inte”. Två lärare svarade tvetydigt: ”Eftersom att de använder 
sina ipads är det ju nära till youtube och facebook. Men det ser jag som både bra och dåligt. Ibland kan 
eleverna behöva en liten paus, och istället för att gå ut från klassrummet tar dom och går in på facebook 
ett litet tag”. En lärare menade att det berodde på eleverna: ”I introduktionsklassen är eleverna överlag 
mer intresserade av ämnet svenska och digilär används därför mer flitigt och aktivt under lektionerna vad 
det gäller tid. Fordonsprogrammets elever har en tendens att göra annat under lektionerna, därav att de 
använder digilär mindre. Det beror på eleverna alltså”.  
 
Sex lärare ansåg att en av fördelarna ur en tidsaspekt med användandet av digitala läromedel är att allt är 
samlat på ett ställe: ”Att allt är samlat på ett och samma ställe. Det är inte en bok för grammatik, en bok 
för läsning, en bok för skrivande osv.” och ”Fördelen är att allting är samlat på ett och samma ställe. 
Färre bortförklaringar som att ”jag har glömt boken hemma”.”. Två lärare svarade att de inte visste: ”Jag 
vet inte detta heller?” och ”Vet ingenting om”. Två lärare ansåg att eleverna arbetar snabbare: ”Eleverna 
har läromedlet med sig hela tiden, det går fort att ”kolla upp” en glosa eller en uppgift, de kan samarbeta 
och öva tillsammans, de kan söka i läromedlet och slipper slå upp i en vanlig bok” och ”Eleverna är 
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väldigt snabba på att skriva på datorerna vilket resulterar i att de kommer längre än om de skriver med 
penna.”.  
 
Nackdelarna med användandet av digitala läromedel ur en tidsaspekt enligt 7 av lärarna var att det digitala 
läromedlet är på en teknisk enhet och att det kan påverka studieron och användandet negativt: ”Lätt att 
spendera tid på annat på datorn än de läromedel man ska nyttja”, ”Nackdelen är att vi är bundna till 
tekniken och att det kan uppstå tekniska problem som kräver it-tekniker. Eleverna blir rastlösa när det 
går sakta.”, ”Nackdelen är att eleverna kollar film och spelar spel eftresom [sic!] att de har tillgång till det 
i sina datorer och plattor”. Två lärare visste inte: ”Vet ej” och ”Jag är osäker kring detta också, eftersom 
jag inte använder digitala läromedel på detta sätt”.  En lärare såg inga nackdelar ur tidsaspekt: ”Jag ser 
inga nackdelar. Om datorn går sönder använder eleverna de traditionella läroböckerna som finns 
tillgängliga i klassrummet. Svårare än så är det inte!”.  
 
Sex lärare ansåg att det varit tidseffektivt att sätta sig in i läromedlen: ”Effektivt har det varit för mig.”, 
”Jag är intresserad av teknik och tycker det varit effektivt”. Två lärare ansåg att det varit ineffektivt: 
”Ineffektivt eftersom utbildningen inte givit särskilt mycket kring det” och ”Nej och det är anledningen 
till att jag inte använder digitala läromedel i undervisningen. Måste få tid till att sätta mig in i det för att 
gå över till det.”. Tre svar var tvetydiga: ”Som sagt tycker jag att vi fick bra introduktion av it-teamet på 
skolan i uppstartsfasen”, ”Ja, det tar tid. Det gör det. Men det är värt att ta den tiden.Vi har fått tid att 
sätta oss in i digitala läromedel av vår arbetsledare. Det är jag tacksam för” och ”Jag har fått hjälp av 
kollegor och upplever att jag lär mig nya funktioner hela tiden. Det tar tid att sätta sig in i läromedlet, 
men det är värt det!”.  
 
Ingen lärare skapade uppgifter genom det digitala läromedlet. Sju lärare svarade att anledningen var att 
det var krångligt och tog tid: ”Jag använder inte den funktionen då jag tycker det är krångligt och därmed 
tar för mycket tid. Så nej.”. Två lärare menade att det var tidseffektivt att använda läromedlen i sin egen 
planering och skapandet av egna uppgifter: ”Jag skapar gärna egna uppgifter och tycker väl att det digitala 
läromedlet inte effektiviserat arbetet direkt. Men jag har fått ännu en källa att ta stoff i från. Allt på samma 
ställe vilket är lite tidssparande” och ”Vet ej. Är tidseffektivt att använda i planeringen i alla fall eftersom 
det finns en sökfunktion. Jag kan söka: "novell" med ett gediget sökresultat istället för att bläddra i 
traditionell bok som tar längre tid.”. En lärare svarade att det inte hade någon åsikt: ”Ingen åsikt”.  
 
På frågan om lärarna upplevde att bedömningen genom det digitala läromedlet var effektiv eller ineffektiv 
vad det gäller tidsaspekten svarade tre lärare att det var effektivt: ”Effektivt. Bedömningen måste sedan 
föras in i skolans egen plattform, så jag använder inte bedömningsfunktionen så ofta i läromedlet.”, ”Jag 
brukar inte bedöma uppgifter i digilär. Men jag kontrollerar at eleverna gjort uppgifterna och tittar på 
deras resultat. Så på så vis är det ju tidseffektivt. Jag behöver inte gå runt till varje elev ocg [sic!] fråga, 
utan deras resultat är kopplade till min användare.” och ”Bedömningen sker automatiskt på de flesta 
funktioner i läromedlet, så effektivt”. Två lärare hade ingen åsikt: ”Ingen åsikt” och ”Vet ej.”. En lärare 
svarade att det var ineffektivt: ”Ineffektiv eftersom att vi ger feedback och bedömning via vklass”. Fyra 
lärare använde inte det digitala läromedlet till bedömning: ”Jag bedömer inte genom dig. läromedel.”, och 
”Jag bedömer inte genom läromedlet. Väljer att använda skolans egen plattform där det finns 
ämnesmatriser och där alla elevernas ämnen är samlade på ett och samma ställe.”. 
 
På den avslutande frågan om lärarna upplevde att de fick mer tid till undervisning på grund av de digitala 
läromedlen svarade tre lärare positivt: ”Ja.”, ” Visst, det är ju enkelt eftersom att det är kopplat till min 
användare. Undervisningstiden är nog densamma. Om inte mer effektiv. Det går fort att få upp uppfieter 
[sic!] på tavlan med hjälp av projektorn tex. Eleverna kan enkelt följa med i det man pratar om via sina 
ipads.” och ”Det är mycket mer tidsbesparande än om jag till exempel gör materialet själv.”. Två lärare 
hade ingen åsikt: ”Ingen åsikt” och ”Vet ej.”. Tre lärare var negativt inställda: ”Nej, det tror jag inte. 
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Bedömningen och det administrativa sköter vi på skolans lärplattform och det är något vi inte kommer 
ifrån med hjälp av de digitala läromedlen, även om det vore önskvärt. Tyvärr!” och ”Nej inte i nuläget. 
Hade jag använt digitala läromedel i undervisningen idag som okunnig hade det tagit alldlees [sic!] för 
lång tid. I framtiden tänker jag mig att jag ska övergå till digitala läromedel. Måste ges tid till att sätta mig 
in i läromedlet först.” Två lärare ansåg att det inte var någon skillnad: ”Nej, det är ingen större skillnad. 
Same same!” Och ”Det är varken eller. Jag tycker vi använder läromedlet som en vanlig bok.”. 
 
Sammanfattningsvis går att säga att läromedlen användes i udervisningen för att skolan eller lärarna valt 
att använda dem och för att följa den tekniska utvecklingen, även för att få inspiration till undervisningen. 
Majoriteten av lärarna använde läromedlen ofta, varje vecka eller nästan varje dag, två lärare använde 
läromedlen sällan. De digitala läromedlen användes främst i planeringsarbetet, i uppstarten av nya teman 
eller i genomgångar. Majoriteten ansåg också att de hade kännedom om de digitala läromedlen och att de 
visste hur de digitala läromedlen kunde användas på ett effektivt sätt, en minoritet på två personer svarade 
att de inte hade kännedom om vare sig det digitala läromedlet eller hur det kan användas på ett effektivt 
sätt. Fortsättningsvis ansåg fyra av tio lärare att användandet var tidseffektivt, tre av tio visste inte, två av 
tio gav svar som kunde tolkas som både tidseffektivt och ineffektivt vad det gäller tid, och en lärare ansåg 
att det berodde på eleverna i fråga. En svag majoritet angav att fördelen med digitala läromedel ur en 
tidsaspekt var att ha allt samlat på ett och samma ställe, två lärare kände inte till några fördelar alls och 
två lärare ansåg att eleverna arbetade snabbare med de digitala läromedlen. Nackdelarna ur en tidsaspekt 
var enligt majoriteten att det digitala läromedlet är på en teknisk enhet och att det kan påverka studieron, 
tre lärare visste inga eller ansåg att det inte fanns några nackdelar. Av tio lärare ansåg majoriteten att det 
varit tidseffektivt att sätt sig in läromedlet. Fortsättningsvis var det ingen av de tio lärarna som skapade 
uppgifter i läromedlet eftersom det ansågs vara för krångligt eller ineffektivt vad gäller tid. En svag 
minoritet av lärarna ansåg att bedömning genom läromedlet var tidseffektivt, två av lärarna hade ingen 
åsikt, en lärare ansåg att det var ineffektivt vad gäller tid och fyra lärare angav att de inte använde 
läromedlet till bedömning alls. Avslutningsvis ansåg tre av tio lärare att de på grund av de digitala 
läromedlen fått mer tid till undervisning, tre av tio lärare ansåg att de inte fått mer tid till undervisning, 
två lärare hade ingen åsikt och två av tio ansåg att det inte var någon skillnad.   
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5.3 Resultat från observation 
 
Tabell 1: Observation i skola A: fordon- och transportprogrammet, och i skola B: 
ekonomiprogrammet. 
Info om 
situation: 
(program, 
årskurs, 
ämne/kurs, 
uppgift) 

Tidsåtgång 
innan elev sätter 
igång med 
uppgift 
(avrundat till 
närmsta 
halvminut) 

Tidsåtgång när 
elev ägnar sig åt 
annat under tiden: 
(avrundat till 
närmsta 
halvminut och 
procent) 

Total tid lagd 
på uppgift: 
(avrundat till 
närmsta 
halvminut och 
procent) 

Total tid lagd på 
annat: (Avrundat 
till närmsta 
halvminut och 
procent) 

Elev 1 
Fordon- och 
transport, år 1, 
svenska 1, skriva 
filmrecension 
90 min lektion 

6 min (starta upp 
dator och ta sig 
fram till det 
eleven skulle göra) 

26 min: 
17 min Youtube 
3 min soc. medier 
6 min beställa 
biljetter till 
fotbollsmatch 
(23,4% av 
lektionen) 

58 min 
 
(64,4% av 
lektionen) 

32 min 
 
(35,6% av 
lektionen) 

Elev 2 
Fordon- och 
transport, år 1, 
svenska 1, skriva 
filmrecension 
90 min lektion 

2 min (öppna 
dator, öppna 
program) 

19 min: 
4 min Google 
9 min Youtube 
6 min Aftonbladet 
(17,1% av 
lektionen) 

69 min 
 
(76,7% av 
lektionen) 

21 min 
 
(23,3% av 
lektionen) 

Elev 3 
Fordon- och 
transport, år 1, 
svenska 1, skriva 
filmrecension 
90 min lektion 

2 min (öppna 
dator och 
program) 

52,5 min: 
8 min sociala 
medier 
12,5 min blocket 
3 min Spotify 
29 min klädsidor 
(47,2% av 
lektionen) 

35,5 min 
 
39,4% av 
lektionen) 

54,5 min 
 
(60,6% av 
lektionen) 

Elev 4 
Ekonomi, år 2, 
svenska 2, nordiska 
språk, 60 min 
lektion 

15,5 min (öppna 
dator, gå och 
hämta laddare i 
skåpet, starta 
program) 

1,5 min: 
1,5 min Spotify 
 
(0,9% av lektionen) 

43 min 
 
(71,7% av 
lektionen) 

17 min 
 
(28,3% av 
lektionen) 

Elev 5 
Ekonomi, år 2, 
svenska 2, nordiska 
språk, 60 min 
lektion 

3 min (öppna 
dator och 
program) 

0 min 
 
(0% av lektionen) 

57 min 
 
(95% av 
lektionen) 

3 min 
 
(5% av lektionen) 

Elev 6 
Ekonomi, år 2, 
svenska 2, nordiska 
språk, 60 min 
lektion 

2 min öppna 
dator och starta 
program 

0 min 58 min 
 
(96,7% av 
lektionen) 

2 min 
 
(3,3% av 
lektionen) 
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Tabell 1 visar resultatet från observationen av en svensklektion i skola A med fordon- och 
transportklassen och en svensklektion i skola B med ekonomiklassen. Av tabell 1 går att utläsa att 
fordonsklassens elever (elev 1, 2 och 3) gick i årskurs 1 och läste kursen svenska 1 tillsammans. Vid 
observationstillfället var lektionen 90 minuter lång och lektionsuppgiften var att skriva filmrecension 
genom det digitala läromedlet Digilär. Eleverna fick läsa om filmrecension som genre, läsa exempel på 
filmrecensioner och skriva en egen filmrecension. Tabell 1 visar fortsättningsvis att ekonomiklassens 
elever (elev 4, 5 och 6) gick i årskurs 2 och läste kursen svenska 2 tillsammans. Lektionen vid 
observationstillfället var 60 minuter lång och handlade om de nordiska språken. Eleverna fick läsa texter 
om de nordiska språken, lyssna och läsa texter på nordiska språk samt skriva en uppgift om de nordiska 
språken. 
 
Tabellen visar att elev 1 i fordonsklassen tog 6 minuter till att starta upp datorn och manövrera sig fram 
till kapitlet om filmrecension i Digilär. Elev 1 använde totalt 26 minuter till sidoaktiviteter som Youtube, 
sociala medier och biljettköp till fotbollsmatch. Av 90 minuter lektionstid använde elev 1 ca 58 minuter 
till uppgiften och 32 minuter, det vill säga 35,6% av lektionen, till sidoaktiviteter.  
 
Av tabellen går även att utläsa att elev 2 i fordonsklassen tog två minuter till att öppna datorn och 
programmet. Elev 2 använde 19 minuter till sidoaktiviteter som att se Youtubeklipp, googla och till 
nyhetsläsning. Av 90 minuter upptog totalt sett 21 minuter, det vill säga 23,3% av lektionen sidoaktiviteter 
och 69 minuter la eleven ned på uppgiften i det digitala läromedlet. 
 
Fortsättningsvis visar tabellen att elev 3 i fordonsklassen öppnade sin dator och det digitala läromedlet 
på två minuter. Eleven använde lektionens 90 minuter till 52,5 minuter sidoaktiviteter som att socialisera 
genom sociala medier, kolla blocketannonser och klädsidor samt söka och byta låtar på Spotify. Totalt 
räknat gick 54,5 minuter, det vill säga 60,6% av lektionen till uppstart och sidoaktiviteter och resterande 
35,5 minuterna användes till uppgiften i det digitala läromedlet.  
 
Tabellen visar att elev 4 i ekonomiklassen hade glömt sin datorladdare i skåpet och hämtade den samt 
startade upp datorn och det digitala läromedlet på 15,5 minuter. Eleven använde 1,5 minut till att öppna 
Spotify och sätta på musik och resterande 43 minuter på uppgiften i det digitala läromedlet. Totalt sett 
använde eleven 17 minuter, det vill säga 28,3% av lektionen till sidoaktivitet och 43 minuter till 
lektionsuppgiften. 
 
Tabellen visar fortsättningsvis att elev 5 i ekonomiklassen tog tre minuter, det vill säga 5% av lektionen 
på sig att öppna upp datorn och öppna det digitala läromedlet. Eleven använde 57 minuter av 60 minuter 
till lektionsuppgiften i det digitala läromedlet. 
 
Avslutningsvis visar tabell 1 att elev 6 i ekonomiklassen tog två minuter, det vill säga 3,3% av lektionen 
till att öppna upp sin dator och öppna det digitala läromedlet. Eleven la 0 minuter till sidoaktiviteter och 
totalt sett 58 minuter av lektionen till att arbeta i det digitala läromedlet.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet från observationen att 4 av 6 elever använde delar av lektionstiden 
till sidoaktiviteter. Två elever använde hela lektionstiden till att starta upp och använda läromedlet. En 
elev använde mer tid till sidoaktiviteter än till studier under observationstillfället, resterande elever 
använde mer tid till att komma igång med och använda läromedlet.    
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6. Diskussion 
 
Diskussionsdelen är uppdelad i metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och framtida forskning. I 
metoddiskussionen diskuteras valet av metod som använts för att uppnå studiens syfte. I 
resultatdiskussionen diskuteras vad intervjuerna och observationerna kommit fram till om digitala 
läromedel ur en tidsaspekt. Resultatet diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivets tanke på 
artefakter som redskap för lärande och jämförs med tidigare forskning om ämnet. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet 
förhåller sig till tidsaspekten vid inlärning. Det vill säga om digitala läromedel underlättar inlärningen 
genom att spara tid eller om digitala läromedel snarare tvärtom är ineffektiva ur en tidsaspekt. Metoderna 
som använts i innevarande studie är av kvalitativ form, dels kvalitativa intervjuer, dels kvalitativ 
observation.  
 
Forskning om att använda digitala läromedel i svenskundervisningen på gymnasiet är bristfällig, därför 
har svenskämnet setts som läs-, skriv- och språkutvecklande undervisning i sökandet av tidigare forskning 
om ämnet. I och med detta förekommer såväl internationell som nationell forskning om användandet av 
digitala läromedel i läs-, skriv- och språkutvecklande kontexter i studiens kapitel om tidigare forskning 
som kopplas och jämförs med resultatet från innevarande studie. Att internationella studier har behövts 
tas med i sökandet av forskning tolkas som en indikation på att svensk forskning på området är tämligen 
bristfälligt och outforskat. Innevarande studies relevans styrks därmed. 
 
Studiens generaliserbarhet kan dock ifrågasättas, detta eftersom materialet kan anses relativt litet och att 
urvalet skett genom icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett urval som inte är slumpmässigt framställt och 
därmed ej generaliseringsbart (Larsen 2009, s.77). Det faktum att informanterna till lärarenkäten själva 
valt att besvara frågorna kan bero på att de själva är intresserade av ämnet eller att de känt att de mer eller 
mindre känt sig manade att medverka på grund av förfrågan från rektor. Informanternas intresse av ämnet 
eller det faktum att lärarna blev tillfrågade av sin rektor kan därmed komma att märkas i och påverka 
svaren (Larsen 2009, s.78). Det bör därför ligga i åtanke när resultatet av studien läses. 
 
Det resultat som framkommer i studien kan, trots det faktum att resultatet inte är generaliseringsbart, 
ändå visa tendenser på vilket förhållandet mellan bruket av digitala läromedel och tidseffektivitet är, samt 
hur elever och lärare resonerar när det gäller användningen av digitala läromedel ur en tidsaspekt 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I och med teknikutvecklingen och Regeringens digitaliseringsstrategi som bland annat rör användandet 
av digitala verktyg som kunskapsutvecklande (Nationell digitaliseringsstrategi, 2017) har fler och fler skolor 
kommit att köpa in och använda digitala enheter och verktyg i undervisningen. I takt med att skolor har 
börjat använda digitala produkter mer och mer har efterfrågan på digitala läromedel ökat vilket resulterat 
i att fler appföretag och läromedelsföretag kommit att ge ut digitala läromedel. Många av de allra största 
app- och läromedelsföretagen marknadsför dessutom sina produkter genom att framhäva dem som 
tidseffektiva i undervisningen både för lärare och elever med uppgiftsskapar- och bedömningsfunktioner. 
Detta trots att studier vid Helsingfors universitet från 2018 visat tecken på att elevers inlärningsresultat 
sänktes ju mer eleverna använde digitala resurser i undervisningen eftersom de distraherades av 
användandet och de sidoaktiviteter som möjliggjordes med användandet (Johansson 2018). Syftet med 
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studien har därför varit att undersöka hur digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet förhåller 
sig till tidsaspekten vid inlärning. Det vill säga: underlättar digitala läromedel inlärning genom att spara 
tid eller är det snarare tvärtom att digitala läromedel är ineffektiva ur en tidsaspekt. 
 
Resultatet från elevenkäterna visade att majoriteten av eleverna ansåg digitala läromedel som mer 
tidseffektiva än traditionella läromedel delvis på grund sök- och lyssnarfunktionen, och för att allt var 
samlat på en plats. Majoriteten ansåg också att det varit tidseffekivt att sätta sig in i läromedlen, delvis 
trodde de det berodde på att de redan var teknikintresserade men också för att de fått en bra introduktion 
i uppstartsfasen. Utifrån svaren kan användningen av digitala läromedel därmed tolkas vara tidseffektiva 
ur ett elevperspektiv. Eftersom lärande förutsätter att elever, i det här fallet, använder det digitala 
läromedlet och eleverna anser att de digitala läromedlen är mer tidseffektiva än traditionella läromedel 
kan det sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som medel för lärande därmed tolkas bekräftas 
av eleverna.  
 
Resultatet från observationen visade dock att fyra av sex elever använde delar av lektionstiden till 
sidoaktiviteter vilket enligt mig ifrågasätter det sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som 
resurser för lärande. I och med att tekniken samtidigt som det möjliggör för lärande också försvårar 
lärandet eftersom lärande förutsätter att det digitala läromedlet används aktivt och inte att den digitala 
resursen nyttjas till sidoaktiviteter som till exempel sociala medier eller spelande. Exempelvis använde 
elev 3 mer tid till sidoaktiviteter än till studier vilket dels talar mot elevernas syn på användandet som 
tidseffekivt, dels ifrågasätter det sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som resurs för lärande.  
 
Dessa mönster, det vill säga att digitala läromedel påverkar tidsåtgången negativt framkom dessutom i 
såväl Persellis (2014) studie som i Nordmarks (2014) studie där de tekniska enheternas möjlighet att nyttja 
sociala medier och spel påverkade elevernas studiefokus negativt. Enligt Skolverkets (2012) rapport om 
PISA-undersökningen från 2012 framkom dessutom att de elever som använde internet och datorer mest 
under såväl skoldagen som på fritiden också presterade sämst på både det pappersbaserade PISA-provet 
och det digitaliserade PISA-provet. Användningen av digitala läromedel på specifikt datorer och det 
sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som redskap för lärande kan därmed enligt mig 
ifrågasättas genom resultatet från såväl tidigare forskning som innevarande studie.  
 
Av svaren att döma från lärarenkäten kan användningen av digitala läromedel ur ett lärarperspektiv varken 
tolkas vara helt effektiv eller helt ineffektiv vad gäller tid, eftersom inkommande resultat var oförenliga 
och det inte framkom någon tydlig majoritet bland svaren. Exempelvis ansåg fyra svarande att 
användandet var tidseffektivt, fem svarade tvetydigt eller att de inte visste och en person svarade att det 
berodde på eleverna i fråga. Trots tvetydigheten i lärarsvaren framkom att majoriteten av lärarna hade 
kännedom om läromedlen och hur de skulle nyttjas på ett effektivt sätt i klassrummet. Det betyder att 
fastän åtta av tio lärare ansåg sig ha kännedom om hur de digitala läromedlen skulle användas på effektivt 
sätt svarade endast fyra av tio att nyttjandet hos elever var tidseffektivt vilket motsäger dels elevernas 
egen uppfattning om användandet som tidseffektivt, dels det sociokulturella perspektivets tanke om 
artefakter som resurs för lärandet. I såväl Persellis (2014) studie som Juvonens (2017) studie framkommer 
det att det var ineffektivt att sätta sig in i digitala läromedel och enligt Perselli: särskilt för de lärarna med 
bristande teknisk vana (2014). Huruvida lärarna som svarade att det var ineffektivt att sätta sig in i de 
digitala läromedlen i innevarande studie hade bristande teknisk vana framkommer inte av enkätsvaren. 
Däremot medger två av lärarna i enkäterna att de fått stöd av dels kollegor dels IT-teamet i arbetet med 
att sätta sig in i läromedlet. Av detta kan tolkas att lärarna haft bristande teknisk vana och därmed behövt 
extrastödet som de fick från kollegor för att kunna använda de digitala läromedlen över huvud taget. 
Huruvida det stämmer eller inte framkommer inte i enkätsvaren. 
 



26 
 

Resultatet visar att de fördelar som eleverna tog upp vad det gäller användandet av digitala läromedel ur 
en tidsaspekt är att allt är samlat på ett och samma ställe, att sökfunktionen gör det möjligt att snabbt 
söka upp specifika saker och att det går fort att manövrera mellan att till exempel läsa och skriva. Även 
lärarna ansåg att det var positivt ur en tidsaspekt att ha allt samlat på ett ställe i den digitala enheten, dels 
på grund av att de slipper hålla reda på flera böcker, dels för att färre elever skyller bort sig genom att 
säga att de ”glömt boken hemma” eftersom de har allt i styrplattan eller datorn. En samstämmig fördel 
som kan anses tala för digitala läromedel som tidseffektiva och tala för det sociokulturella perspektivets 
tanke på artefakter som resurs för lärande är således att digitala läromedel har allt samlat på ett och samma 
ställe. 
 
Dock visade det sig att fördelen att ha läromedlet på en teknisk enhet som styrplatta eller dator även 
kunde tolkas som en nackdel. Såväl lärare som elever tog upp farhågor som att man inte kunde lita på 
tekniken på samma sätt som en bok och att tekniken kan gå sönder glömmas hemma eller ta lång tid att 
starta upp på grund av att man inte uppdaterat programvaran och så vidare. Detta syns exempel på i såväl 
observationen som i enkätsvaren vilket därmed bekräftar resultatet från Persellis (2014) studie, nämligen 
att de digitala läromedlen de facto kräver teknik och att elevernas studie- och användartid blir lidande om 
den tekniska enheten glöms hemma eller går sönder, som teknik tenderar göra. Under 
observationstillfället glömde exempelvis en elev (elev 4) sin laddare i skåpet vilket resulterade i att eleven 
var tvungen att gå och hämta den innan eleven kunde fortsätta eftersom batteriet i datorn nästintill var 
urladdat. Detta tog 15,5 minuter av svensklektionen som totalt sett var 60 minuter lång vilket enligt mig 
talar mot läromedelsföretagens tanke om digitala läromedel som tidsbesparande samt ifrågasätter digitala 
läromedel som det sociokulturella perspektivets tanke på artefakter som resurs i lärandet. Eleverna 
medgav dessutom själva i enkätsvaren att datorerna ofta tar lång tid att starta upp, särskilt efter skollov 
när datorerna inte använts på ett tag. Enligt lärarna kan de tekniska problemen dessutom kräva hjälp av 
IT-tekniker vilket tolkas som tidskrävande och negativt ur en tidssynpunkt och därmed motsägande det 
digitala läromedlet som artefakt och resurs i lärandet som förespråkas inom det sociokulturella 
perspektivet. En potentiell lösning på problemet skulle tänkas kunna vara som en lärare uttrycker det: 
”Om datorn går sönder använder eleverna de traditionella läroböckerna som finns tillgängliga i 
klassrummet. Svårare än så är det inte!”. Dock löser detta inte hela problematiken eftersom eleverna ändå 
inte kommer kunna arbeta med exempelvis pågående skrivuppgifter som de har i sina digitala läromedel 
och enheter. Den potentiella lösningen med användandet av traditionella böcker omöjliggör dessutom 
nyttjandet av de funktioner som läromedelsföretagen framhåller som tidsbesparande och som 
undervisningstidsgenererande. Den i de digitala läromedlen inbyggda sökfunktionen går till exempel inte 
att använda i ett traditionellt läromedel vilket kan tolkas betyda att lektionstiden ändå skulle bli lidande i 
de fall där eleverna till exempel ska söka upp något i läromedlet under lektionstid. 
 
Fortsättningsvis framkom ytterligare en samstämmig nackdel ur tidsaspekt från såväl lärare som elever 
och tidigare forskning, nämligen att de digitala enheterna ger upphov till sidoaktiviteter som exempelvis 
spel, användandet av sociala medier och olika köp- och säljsidor samt bildredigering. Enligt Nordmark 
(2014) använde eleverna gärna de digitala enheterna till att kommunicera med varandra genom sociala 
medier och till att spela under lektionstid vilket bekräftas i innevarande studie. Enligt resultatet från 
observationen i innevarande studie visades att fyra av sex elever använde mellan 0,9% till 47,2% av 
svensklektionen till sidoaktiviteter som användandet av musiktjänster och sociala medier när det i själva 
verket var tänkt att de skulle arbeta med det digitala läromedlet. Enligt eleverna själva ansågs det dessutom 
som lätt att hamna på internet och göra annat som inte rörde undervisningen, en elev påpekade dessutom 
att många elever klickar bort och byter program när läraren går förbi. De flesta lärare hade fortsättningsvis 
en samstämmig bild med eleverna om att digitala läromedel möjliggjorde distraherande sidoaktiviteter. 
Vad som gick emot rösterna om sidoaktiviteter var en lärare som själv inte upplevde att eleverna nyttjade 
undervisningstiden och användandet av digitala läromedel till spel och dylikt, läraren ansåg att det var en 
fördom bland de som inte själva använde digitala läromedel. Eftersom läraren var så gott som ensam om 
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åsikten bland såväl lärare som elever kan det tolkas som att läraren antingen inte har något problem med 
sidoaktiviteter hos sina elever eller att läraren inte märker av sidoaktiviteterna för att eleverna helt enkelt 
döljer det för läraren i fråga.  
 
Anmärkningsvärt i resultatet från observationen är skillnaderna mellan fordonsklassen och 
ekonomiklassen där alla tre eleverna i fordonsklassen använde lektionstiden till sidoaktiviteter, medan 
eleverna i ekonomiklassen nästintill eller enbart använde svensklektionen under observationstillfället till 
att starta upp eller använda det digitala läromedlet. En av eleverna i ekonomiklassen glömde sin laddare 
i skåpet vilket tog tid från användandet, men när eleven väl kommit till klassrummet användes 
majoriteten av tiden till läromedlet. En av lärarna som svarade på enkäten ansåg att tidseffektiviteten 
berodde på eleverna och vilken typ av klass det var som hade lektion. Läraren nämnde specifikt att: 
”Fordonsprogrammets elever har en tendens att göra annat under lektionerna” och: ”Det beror på 
eleverna alltså”. Tilläggas bör är dock att fordonselevernas svensklektion pågick i 90 minuter vilket kan 
anses som lång tid att fokusera på en och samma uppgift till skillnad från ekonomiklassen som hade en 
sextiominuterslektion. Resultatet och studiefokuset kan därför ha kommit att påverkas av detta. En elev 
som ansåg användningen som tidseffektiv i ekonomiklassen svarade samtidigt i enkäten att: ”Min klass 
och mitt program är väldigt studiemotiverade”. Av detta kan tolkas att användandet enligt elev och 
lärare kan påverkas av huruvida eleverna är studiemotiverade och studievana eller inte.  
 
Avslutningsvis är det beaktansvärt för studien att endast tre lärare upplevde att de, tack vare de digitala 
läromedlen, fått mer tid till undervisningen och att ingen av lärarna eller eleverna angav tidsaspekten 
som orsak till att man valt att använda digitala läromedel. Istället framkom att lärarna inte använde de, 
enligt läromedelsföretagen tidsbesparande, funktionerna som fanns att tillgå, exempelvis funktionen att 
skapa uppgifter i läromedlet. Fortsättningsvis svarade endast tre lärare att de använde 
bedömningsfunktionen och såg den som tidseffektiv. Av detta går att tolka att lärarna inte ser 
tidsaspekten som en av de främsta fördelarna med läromedlet vilket säger emot läromedelsföretagens 
tanke om digitala läromedel som genererande av undervisningstid.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet som framkommer i studien visar dels samstämmiga dels 
motstridiga mönster till användandet av digitala läromedel som artefakt och redskap för lärande som 
förespråkas inom det sociokulturella perspektivet. Majoriteten av eleverna själva är positiva och anser att 
användandet av digitala läromedel är mer tidseffektivt än traditionella läromedel trots att det av 
observationerna och av flera av elev- och lärarenkäterna framgår att konsumerandet inte är tidseffektivt 
eftersom eleverna ägnar sig åt sidoaktiviteter. Resultatet huruvida digitala läromedel är tidseffektiva eller 
ineffektiva i undervisningen är således inte samstämmigt. Det finns dock återkommande tendenser och 
mönster som därmed kan ses som mer eller mindre legitima än de som endast ses framkomma en gång. 
Exempelvis att allt är samlat på ett och samma ställe vilket kan tolkas som tidsbesparande. En nackdel i 
användandet av digitala läromedel som tas upp av såväl lärare som elever och i tidigare forskning är att 
tekniken kan gå sönder, tappas bort eller av andra skäl försvåra användandet av digitala läromedel vilket 
kan tolkas som tidskrävande. Det betyder att den tidsmässiga fördel som tas fram av såväl lärare som 
elever och inom tidigare forskning också är dess mest påtagliga nackdel, nämligen att man blir beroende 
av den tekniska enheten som kan gå sönder eller som kräver viss uppdatering och batteriladdning för att 
fungera vilket påverkar användningen tidsmässigt negativt. En iakttagelse är att användningen av digitala 
läromedel enligt elev och lärare kan ha kommit att påverkats av huruvida studiemotiverade och studievana 
eleverna i fråga är. Anmärkningsvärt är avslutningsvis att ingen av lärarna angav tidsaspekten som 
anledning till användandet av digitala läromedel och att endast tre av tio lärare ansåg att läromedlen gett 
de mer undervisningstid, något som framhålls från de allra flesta större läromedelföretagen som en av de 
främsta anledningarna att gå över från traditionella läromedel till digitala läromedel. 
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6.3 Slutsats 
 
Slutsatserna som dras utifrån studien är att digitala läromedel som redskap för lärande som förespråkas 
inom det sociokulturella perspektivet, kan tolkas vara effektiva vad gäller tid så länge tekniken fungerar 
som den ska. Såväl lärare som elever motiverar användandet av digitala läromedel utifrån en 
encyklopedisk tanke, det vill säga att all kunskap är samlad på ett ställe, och ser det som en tidsmässig 
fördel. Fortsättningsvis framhåller såväl lärare som elever att tekniken kan gå sönder, tappas bort eller av 
andra skäl försvåra bruket av digitala läromedel vilket ses som en tidsmässig nackdel. En minoritet av 
lärarna ansåg att de fått mer tid till undervisning tack vare de digitala läromedlen, något som 
läromedelsföretagen framhåller som en av de största fördelarna med digitala läromedel. Enligt lärare och 
elev kan det tidseffektiva respektive ineffektiva användandet av digitala läromedel ha kommit att 
påverkats av huruvida studiemotiverade och studievana eleverna i fråga är. Tilläggas bör är att om 
användningen beror på huruvida studiemotiverade och studievana eleverna är kan användandet av digitala 
läromedel tendera öka glappet mellan eleverna vilket är förödande ur ett demokratiskt perspektiv. 
 
En fråga som undervisande lärare, skolor och huvudmän bör fundera kring är således huruvida det är 
värt risken att använda digitala läromedel då användningen i stor utsträckning är beroende av teknik som 
fungerar, detta eftersom tekniken tenderar att vålla olika slags besvär som i sin tur riskerar 
undervisningstiden. Skolor och huvudmän bör även fundera kring om användandet gynnar eller 
missgynnar elever som inte är motiverade till studier och elever som är studieovana. Ytterligare en fråga 
att fundera kring är hur sidoaktiviteter skall motverkas för att effektivisera undervisningen på bästa sätt. 
 
 
6.4 Framtida forskning 
 
Läromedelsforskning som forskningsområde är eftersatt, inte minst när det gäller forskning om digitala 
läromedel. Därför efterfrågas generellt sett mer forskning inom området och specifikt sett mer 
jämförande forskning om användandet av digitala och traditionella läromedel ur en tidsaspekt.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
  
 
Hej!  

Jag heter Jenny Frank och jag läser till gymnasielärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk 

vid Högskolan Dalarna. Du tillfrågas härmed om deltagande i följande undersökning. Jag har tidigare 

skrivit en litteraturstudie om digitala läromedels för- och nackdelar ur ett elev- lärar- och 

klassrumsperspektiv och har nu påbörjat mitt andra och sista examensarbete som syftar till att 

undersöka hur digitala läromedel förhåller sig till tidsaspekten vid inlärning. Det vill säga: underlättar 

digitala läromedel inlärning genom att spara tid eller är det snarare tvärtom att digitala läromedel är 

ineffektiva ur en tidsaspekt. I nuläget är kunskaperna om användningen av digitala läromedel på 

gymnasiet bristande och mer forskning behövs inom området, både ur ett elev- lärar- och 

klassrumsperspektiv. Med mitt examensarbete hoppas jag kunna bidra med kunskaper om hur elever 

och lärare resonerar när det gäller digitala läromedel och tidsaspekten, samt om vad man som deltagare 

kan iaktta i undervisningen vad det gäller digitala läromedel och tidseffektivitet. Min fråga är därmed 

om du/ni använder digitala läromedel i svenskundervisningen och om du/ni i sådant fall är intresserad 

av att vara med i min studie. Min förhoppning är att få ett djupgående och brett underlag, därför har jag 

valt att samla in intervjumaterialet med hjälp av skriftliga frågor och öppna svar via ett webbformulär. 

Jag skulle uppskatta om du hade möjlighet att besvara frågorna inom en vecka. Insamlingen och 

hanteringen av materialet sker under vetenskapsrådets forskningsetiska principer och ditt deltagande är 

helt frivilligt. Den insamlade informationen hanteras konfidentiellt och endast till denna studie och 

kommer presenteras i mitt examensarbete vid Högskolan Dalarna. Har du några frågor är du 

välkommen att kontakta mig eller min handledare Iris Ridder. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Frank  

jennyjohanssonfrank@hotmail.com 

 

Handledare  

Fil. dr. Iris Ridder, docent vid Högskolan Dalarna, 023- 77 8202 
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Bilaga 2. Intervjufrågor lärare  
 
Del 1: Bakgrund 
 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som gymnasielärare? 
3. Vilken/Vilka årskurser och på vilka eller vilket program undervisar du? 
 
Del 2: Användning av digitala läromedel 
 
1. Vad använder du för digitala läromedel i undervisningen? 
2. Varför använder du digitala läromedel i undervisningen? 
3. Hur ofta arbetar ni med digitala läromedel?  
4. När används digitala läromedel i din undervisning? -några speciella lektioner eller någon speciell tid?  
 
Del 3: Upplevelse och kännedom 
 
1. Upplever du att du har kännedom om det/de digitala läromedlen som används? 
2. Upplever du att du har kännedom om hur digitala läromedel kan användas på ett effektivt sätt i 

undervisningen? 
 
Del 4: Tidsaspekt elev 
 
1. Upplever du att elevernas användning av digitala läromedel i klassrummet är effektiv eller ineffektiv 

vad det gäller tidsaspekten? 
2. Vilka fördelar anser du att elevernas användande av digitala läromedel har ur en tidsaspekt? 
3. Vilka nackdelar anser du att elevernas användande av digitala läromedel har ur en tidsaspekt? 
 
Del 5: Tidsaspekt lärare 
 
1. Upplever du att det är/varit effektivt eller ineffektivt att sätta sig in i det digitala läromedlet? 
2. Upplever du som lärare att skapandet av nya uppgifter genom det digitala läromedlet är effektivt 

eller ineffektivt vad det gäller tidsaspekten? 
3. Upplever du att bedömningen genom det digitala läromedlet är effektivt eller ineffektivt vad det 

gäller tidsaspekten?  
4. Upplever du som lärare att du får mer tid till undervisning på grund av de digitala läromedlen? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor elev 
 
Del 1: Bakgrund 
 
1. Vilket program går du på? 
2. Vilken årskurs? 
 
 
Del 2: Användning av digitala läromedel 
 
1. Vad använder du för digitala läromedel? 
2. Varför använder du digitala läromedel? 
3. Hur ofta använder du digitala läromedel?  
4. När används digitala läromedel i undervisningen? -några speciella lektioner eller någon speciell tid?  
 
Del 3: Upplevelse och kännedom 
 
1. Upplever du att du har kännedom om det/de digitala läromedlen som används? 
 
Del 4: Tidsaspekt elev 
 
1. Upplever du att din användning av digitala läromedel i klassrummet är effektiv eller ineffektiv vad 

det gäller tidsaspekten? 
2. Vilka fördelar anser du att användandet av digitala läromedel har ur en tidsaspekt? 
3. Vilka nackdelar anser du att användandet av digitala läromedel har ur en tidsaspekt? 
4. Upplever du att det är/varit effektivt eller ineffektivt att sätta sig in i det digitala läromedlet? 
5. Vad anser du är mest tidseffektivt att använda: digitala läromedel eller traditionella läromedel? 
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Bilaga 4. Beslutsoförmögna 
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Bilaga 5. SETT 
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