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Abstract: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares användning av digitala verktyg i 
sin svenskundervisning och hur de arbetar för att använda dessa som ett 
pedagogiskt verktyg. För att besvara mitt syfte har frågeställningar skapats och 
utifrån dessa har det skett kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare med 
behörighet att undervisa i svenska i årskurs F-3. Tidigare forskning visar på att 
digitala verktyg kan sägas ha små men positiva effekter på undervisningen. Men 
den visar även på negativa effekter så som minskad social förmåga och minskad 
läsförmåga. Studiens resultat tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet samt 
SAMR-modellen. Lärarens roll blir utifrån denna studie att undervisa elever med 
hjälp av digitala verktyg på ett sådant sätt att dessa bidrar till undervisningen och 
elevers lärande utan att dessa tar helt överhanden så att utvecklingen av andra 
förmågor försämras.  
 
 
Nyckelord:  
 
Läs- och skrivundervisning, digitala verktyg, sociokulturellt perspektiv, 
pedagogiskt verktyg.  
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1. Inledning   
 
Att lära sig läsa och skriva är något alla barn har fått lära sig sedan skolplikten 
infördes år 1842. Det är än idag en av de viktigaste förmågor lärare lär ut eftersom 
läs- och skrivförmågan på många sätt är en förutsättning för att på ett fullgott sätt 
kunna delta i samhällsdebatten. Den tidiga läs- och skrivundervisningen är 
speciellt intressant då det är här vi lägger grunden för elevens fortsatta språkliga 
utveckling. Skolverket (2019) understryker detta genom den läs- och skrivgaranti 
som införts sedan 1 juli 2019, där man menar att skolans uppdrag att se till att alla 
elever når de nationella kunskapskraven kräver tidiga insatser för att så stor andel 
som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning.  
 
Som lärare finns det finns många sätt att ta sig an läs- och skrivundervisningen. 
Traditionellt har undervisningen haft sin grund i läsning ur böcker samt 
skrivträning med papper och penna. Men att uteslutande använda dessa verktyg 
medför vissa svårigheter, så som att redigera skriven text i efterhand samt 
svårigheter att gå vidare i utvecklingen av sin läsförmåga och läsförståelse i de fall 
där avkodningen är problematisk. Ett inslag som blir allt vanligare i 
undervisningen är att använda sig av digitala verktyg. Dagens samhällsutveckling 
och det sätt vi kommunicerar på kräver ofta att vi, inte bara lär oss läsa i böcker 
eller skriva för hand, utan även lär oss hantera dessa färdigheter med hjälp av 
digitala verktyg redan i tidig ålder.  
 
Det är i dagens skolor en stor variation vad gäller sätt att arbeta med de digitala 
verktygen i svenskämnet, i vilken mån de används, hur väl de förankras i, och 
förstärker, läroplanen samt vilket det bakomliggande syftet av användningen är. 
Denna variation är något jag uppmärksammat under min VFU samt under perioder 
av vikariat i skolan och som till stor del bidragit till mitt intresse för just denna 
inriktning på mitt examensarbete. 
 
Den fjärde revidering som gjordes av läroplanen 2017 syftade till att förtydliga 
skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens (Skolverket, 2019, s. 2). 
Numer återfinns krav på utveckling inom den digitala kompetensen i såväl skolans 
övergripande mål och riktlinjer som i svenskämnets syfte samt kursplan att låta 
elever utveckla förmågor som kunskapsinhämtning, informationsbearbetning och 
lära sig kommunicera via de digitala verktygen. Även i kunskapskraven för årskurs 
3 återfinns de digitala verktygen som en viktig komponent i undervisningen 
(Skolverket, 2019, s.).  
 
På Skolverkets hemsida (2018) finner du i en artikel att regeringen nyligen tagit ett 
beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering. Målet är att alla elever 
ska uppnå en hög digital kompetens och de tre fokusområdena för arbetet är 
likvärdig tillgång och användning för alla samt fortsatt forskning och uppföljning 
kring digitaliseringens möjligheter. Man vill uppnå de satta målen till 2022.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares användning av och 
förhållningssätt till digitala verktyg i den tidiga läs – och skrivundervisningen i 
svenskämnet i årskurs F-3.  
  
Mer specifikt kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  
  
- Vilka olika typer av digitala verktyg väljer lärare i årskurs F-3 att använda sig av 
i läs- och skrivundervisningen? 
- Vilka didaktiska moment tränas med hjälp av de digitala verktygen? 
- Hur använder lärare de digitala verktygen i läs- och skrivundervisningen så att de 
fungerar som pedagogiska verktyg? 
- På vilket sätt upplever lärare att dessa digitala verktyg påverkar undervisningen 
och elevernas lärande vad gäller läsning och skrivning?  
 
2. Bakgrund 
 
Inledningsvis ges en generell bild av det digitala användandet i de svenska 
skolorna idag för att sedan vidare beskriva de digitala verktygens 
användningsområden och påverkan på läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. 
Därefter redogörs för lärares förutsättningar att använda dessa verktyg som en 
pedagogisk resurs. Avslutningsvis kopplas användandet av digitala resurser till 
gällande styrdokument. 
 
2.1 Dagens digitala samhälle. 
 
De digitala verktygen har nu mera en självklar plats i vår skola och det ingår i vårt 
uppdrag att lära eleverna att hantera dessa. Många skolor arbetar med olika former 
av digitala plattformar där läraren kan lägga ut uppgifter till eleverna som de sedan 
kan arbeta med och lämna in igen på samma plattform. Här finns även rum för 
feedback, kommentarer och bedömningar som sedan finns i säkert förvar för att 
kunna läsas och användas vid senare tillfällen (Hvenmark Nilsson, 
2014, s. 83). 
 
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har publicerat en artikel vid namn Svenskarna och 
internet (2018) där man kan se att närmare en tredjedel av alla barn i 7-årsåldern 
har en egen mobiltelefon. Barnen har från två års ålder i stor utsträckning använt 
sig av framför allt surfplattor för att titta på videos och tv-program. Användandet 
av pedagogiska program är vanligt i alla åldrar från 0-10 år (ISS, 2018, s. 62). 
Vidare kan man läsa att en tredjedel av alla barn i ålderns 6-7 år använder internet 
för skolarbeten och nära hälften av samma åldersgrupp använder internet för att 
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söka information. 
 
En rapport från skolverket från 2016 visar att i genomsnitt går det 1,8 elever på 
varje dator eller surfplatta i de svenska kommunala grundskolor. Det är främst i 
svenska och samhällsorienterade ämnen som eleverna använder dessa digitala 
resurser och de används då framför allt till att söka information, skriva uppgifter 
eller göra presentationer. 
 
2.2 Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. 
 
I en rapport från Skolverket som publicerades 2018 står det att läsa att det 
har kunnat påvisas små men ändå positiva effekter av att använda sig av digitala 
verktyg i läs- och skrivinlärningen för yngre barn, och då allrahelst vad gäller 
skrivinlärningen (Nordmark, 2018, s.1).  
 
Vidare kan vi läsa i rapporten att skrivandet som tradition, och då med 
utgångspunkt från att använda det mer traditionella sättet med papper och penna, 
bestått av tre faser som lärare och elev gemensamt gått igenom när de bearbetat en 
elevtext: fasen före, under och efter skrivandet. Vid skrivande för hand är dessa tre 
faser nödvändiga då en redan färdigproducerad text som är skriven för hand är svår 
att gå in och göra större redigeringar i, så som omplacering av stycken eller dylikt. 
Detta gör att arbetet i större utsträckning måste ske i faser för att lärare och elev 
tillsammans ska ha möjlighet att korrigera och förbättra texten innan den skrivs i 
sin helhet (Nordmark, 2018, s. 4). När vi använder oss av digitala resurser för 
skrivandet förändras plötsligt detta. Här kan eleven både skapa och redigera sin 
text på samma gång då du med lätthet kan flytta eller ta bort stycken samt göra 
förändringar med hjälp av endast några knapptryck. Detta gör att själva innehållet 
av författarens text får ta störst fokus. Eleven behöver exempelvis inte lägga så 
mycket tid på förarbete som planering och skrivande av utkast, då detta nu kan ske 
fortlöpande under skrivandets gång. Skillnaden mot skrivande med papper och 
penna är markant, där det faktiska arbetet med själva innehållet av texten ofta var 
den minsta delen (Nordmark, 2018, s. 4)  
 
En annan aspekt av det digitala skrivandet som lyfts fram i rapporten är att elever 
med sådana finmotoriska svårigheter som krävs för att skriva med en penna, blir 
hjälpta att använda digitala verktyg. Med de digitala verktygen lyfts den 
energikrävande biten kring pennans användning bort och mer energi kan läggas på 
själva skrivandet. En studie av Hultin och Westman (2014) som Nordmark (2018, 
s. 6-7) tar upp, är där man undersökt klassrum där det användes digitala verktyg i 
läs- och skrivundervisningen. De verktyg som användes var bland annat talande 
tangentbord och talsyntes. Lärarna i studien lade om sin undervisning i läs- och 
skrivinlärning och gick ifrån metoden att introducera en bokstav varje vecka, till 
att arbeta mer utifrån textskapande och dialog med den enskilda eleven kring vad 
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det är att vara skribent. Med hjälp av de digitala hjälpmedlen kunde eleven 
producera längre texter utan att vara bunden till förmågan att bemästra alla 
bokstäver och kunde här igenom skriva betydligt längre texter än de skulle kunna 
gjort med enbart en penna och ett papper som verktyg. Studien visar även på 
gemensamma aktiviteter i klassrummet där läraren är den som skriver och texten 
projiceras på interaktiv tavla. Här vägleds eleverna och utvecklar tillsammans med 
läraren textens innehåll och form i helklass, vilket leder till en större medvetenhet 
om texten när eleven sedan själv ska skapa texter (Nordmark, 2018 s. 6-7). 
 
De positiva effekterna av digitaliseringen står dock inte oemotsagda. 
Specialpedagogen Hilker (2019) skriver i en artikel i att hon tror att det ständiga 
skärmanvändandet i dagens samhälle skadar våra hjärnor mer än vi anar (Hilker, 
2019). Hon hänvisar i artikeln till boken Skärmhjärnan av psykologen Anders 
Hansen som där hänvisar till ett stort antal forskningsrapporter som styrker hans 
egen forskning. Exempel på problem som elevhälsan inom skolan uppmärksammat 
är att skärmtiden tycks skapa att elever i skolan inte länge orkar läsa en längre text 
och har betydligt svårare att koncentrera sig. Även den sociala kompetensen 
minskar, då elevgrupper tenderar att sitta med sina telefoner istället för att umgås 
med personerna runt omkring sig. ”Vi ser inte varandra i ögonen längre utan 
kommunicerar genom våra telefoner”, säger Hiker (2019). Detta återspeglas även i 
hemmen, där till exempel samtalen kring middagsbordet inte längre har samma 
roll som tidigare.  
 
2.4 Digitala verktyg som pedagogisk resurs. 
 
Hvenmark Nilsson (2014, s. 78) skriver i sin bok att det är en sak att börja använda 
den digitala utrustning som erbjuds på många skolor idag men en helt annan att 
faktiskt kunna använda dem som pedagogiska verktyg. Författaren beskriver att 
från början användes datorerna som eleverna fått sig tilldelade utan någon större 
tanke på hur de faktiskt kunde bidra till en ökad inlärning. Datorerna blev mer en 
ersättning för penna och papper. Anledningen tycks enligt författaren vara att 
lärarna inte själva hade blivit undervisade med hjälp av dessa verktyg och därför 
inte visste hur de skulle hanteras. 
 
Vad gäller personalens kompetens att använda digitala resurser så visar en 
undersökning från Skolverket (2016) att i princip alla lärare har tillgång till en 
egen dator eller läsplatta i arbetet. Detta är en relativt stor ökning jämför med fyra 
år tidigare då ungefär tre fjärdedelar hade någon form av digitalt hjälpmedel.  
Intressant är att det enligt denna undersökning inte har skett någon förändring i den 
upplevda IT-kompetensen hos lärare under denna fyraårsperiod. Fortfarande, 2016, 
anser sig var tredje lärare vara i behov av kompetensutveckling i grundläggande 
datorhantering. 
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I en artikeln Lärare underutnyttjar digitala resurser publicerad i Skolvärlden 
(2014) står det att läsa att datorer och digitala resurser används i olika utsträckning 
och är mycket beroende av hur lärarens egen erfarenhet av dessa ser ut. Det står 
vidare att läsa att lärarna, i brist på redan förvärvad erfarenhet och tid att förkovra 
sig i ny teknik, endast använder de digitala resurserna till saker de redan kan 
hantera, det vill säga textproduktion och informationssökning. En stor källa till 
lärares utveckling vad gäller digitala resurser skriver Hvenmark Nilsson (2014, s. 
84) är det kollegiala lärandet och framhåller framförallt det som sker på sociala 
medier genom olika grupper på exempelvis Twitter och Facebook. Många delar 
även med sig via bloggar av sina erfarenheter av nya verktyg. 
  
2.5 Koppling till skolans styrdokument 
 
I grundskolans läroplan står det att skolans uppdrag är att ge eleverna förmågan att 
kunna orientera sig i en föränderlig och komplex verklighet där digitaliseringen 
ökar och förändringstakten blir allt snabbare. Eleven ska i sin utbildning ges 
möjlighet att lära sig hantera den digitala tekniken (Skolverket, 2018, s. 7-8). 
 
Den 9:e mars 2017 publicerades ett pressmeddelande på regeringens hemsida där 
det står att läsa att förändringar gjorts i läroplaner och kursplaner med syfte att 
förtydliga och förstärka vad gäller vårt ansvar att undervisa eleverna i digital 
kompetens. De förändringar och förtydliganden som gjort är följande: 
programmering förs in i kursplanerna, ett tydligare krav på källkritik och 
problemlösning samt att eleverna ska kunna omsätta kreativa idéer till något 
konkret med hjälp av digitala verktyg. Eleverna ska kunna arbeta med och förstå 
digitala verktyg som verktyg till exempelvis textbearbetning samt vara medvetna 
om hur de digitala resurserna påverkar samhället och individen (Regeringskansliet, 
2017). 
 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att läsa att eleven när den 
lämnat grundskolan ska kunna använda digitala verktyg för kunskapsinhämtning, 
informationsbearbetning, problemlösning, kommunikation samt lärande. 
(Skolverket, 2018, s.12-13) I kursplanen för svenskämnets syfte kan man vidare 
läsa att eleven ska få möjlighet att lära sig kommunicera i digitala miljöer genom 
att få möta interaktiva och föränderliga texter (Skolverket, 2018, s. 257).  De 
digitala verktygen nämns ytterligare som en viktig komponent i det centrala 
innehållet i läs- och skrivinlärningen (Skolverket, 2018, s. 259), och i 
kunskapskraven för svenskämnet i årskurs 3 sägs att eleven ska klara av att skriva 
kortare texter digitalt (Skolverket, 2018, s. 263). 
 
I skolverkets läroplaner står det alltså på flera ställen att elever ska lära 
sig hantera digitala verktyg (Skolverket, 2017, s. 8). På vilket sätt de digitala 
verktygen ska bidra till elevernas ökade kunskapsinhämtning och vilka digitala 
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verktyg som ska användas lämnas däremot osagt. Det blir alltså upp till varje 
kommun och skola att bestämma på vilket sätt och vilka digitala verktyg som 
används. 
 
2.6 Sammanfattning 
 
Läs- och skrivinlärningen som sker i de yngre åldrarna är ett av de viktigaste 
uppdrag en lärare har för att eleven ska kunna tillägna sig den utbildning som i sin 
tur förbereder dem för att kunna delta som fullgod samhällsmedborgare. Det finns 
många vägar att undervisa för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och ett 
viktigt inslag på senare år är de digitala verktyg som finns att tillgå och som 
direktiv från regering och förändringar i styrdokument förstärker.  
 
Studier påvisar positiv inverkan på läs- och skrivinlärningen vid användning av 
digitala verktyg, även om ytterligare forskning fortfarande behövs. Flera fördelar 
lyfts fram med att använda digitala verktyg jämfört med det mer traditionella 
pappret och pennan. Dock står inte detta oemotsagt utan den digitala världen vi 
lever i medför nackdelar så som minskad språkkompetens, sämre uthållighet och 
brist på träning i social kommunikation där vi ser varandra i ögonen när vi talar. 
Vad gäller lärares förutsättningar att använda de digitala verktygen som en 
pedagogisk resurs, framkommer att i princip alla lärare har tillgång till digital 
utrustning men att användningen i stor utsträckning påverkas av lärarens egna 
erfarenheter samt möjlighet att utveckla sin kompetens på området.   
 
3. Litteratursökning 
 
I det första steget av sökning efter lämplig litteratur utgick jag från Skolverkets 
hemsida. Därtill sökte jag efter artiklar i relevanta tidningar samt i regeringsbeslut 
som påverkar och diskuterar digitaliseringen av skolan i allmänhet kopplat till läs- 
och skrivinlärningen i synnerhet. Skolverkets hemsida har genom arbetet varit en 
naturlig källa att utgå från i sökandet då det där finns mycket att finna i ämnet 
(Skolverket, 2019). Jag använde mig därefter av Norrköpings stadsbibliotek för att 
finna relevant litteratur skriven och utgiven i ämnet. Där hittade jag bland annat 
boken Välkommen in i mitt klassrum av Hvenmark Nilsson (2017) som behandlar 
det digitala användandet i dagens klassrum.  
 
I min sökning efter relevant forskning kring den digitala användningen inom läs- 
och skrivinlärningen har jag använt mig främst av sökmotorn Google Scholar 
(scholar.google.se), där jag använt mig av följande sökord: läs- och skrivinlärning 
samt digitala verktyg och på engelska literacy, digital tools samt technology. Jag 
varierade svenska och engelska sökningar. Jag har sedan översiktligt gått igenom 
sökresultaten för att säkerställa att de artiklar jag valde ut är vetenskapligt 
godkända. Genom dessa sökningar fann jag Ahlbäcks (2018), Nurmilaaksos 
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(2015) och Fleischers (2013) studier som alla lyfter fram användandet av olika 
digitala verktyg i skolan samt för- och nackdelar med dessa. Jag har genom mina 
sökningar även hittat vidare hänvisningar som varit intressanta att använda i 
arbetet. 
 
Jag har genom databasen Summon utökat min sökning ytterligare genom att göra 
sökningar samt kedjesökningar med sökorden: digitala resurser, digitala verktyg, 
digital skola, klassrum läs- och skrivinlärning samt digitala verktyg. Här igenom 
kom jag i kontakt med avhandlingarna skrivna av Willermark (2018) och Perselli 
(2014) som förutom att bidra till att ge en överblick av vilka digitala verktyg som 
används i skolan, även utgör en betydande del av min forskningsbakgrund vad 
gäller lärares attityder och förutsättningar kring användandet av digitala verktyg i 
skolan. 
 
4. Tidigare forskning  
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om användningen av digitala verktyg i 
läs- och skrivundervisningen. Kapitlet tar avstamp i forskning om den tidiga läs- 
och skrivundervisningen och flyttar sedan fokus till vilka digitala verktyg som 
nyttjas i klassrummen i läs- och skrivundervisning. Slutligen presenteras hur dessa 
digitala verktyg används som pedagogiska verktyg samt hur dessa påverkar läs- 
och skrivförmågan hos eleverna. 
 
4.1 Den tidiga läs- och skrivundervisningen. 
 
Nordmark (2018, s. 3) och Tyrén (2013, s. 37) är överens om att barn tidigt har sitt 
första möte med läs- och skrivförmågan. Ofta sker detta långt innan skolstart när 
barnen vistas på förskolan eller i hemmet och de flesta tar sina första steg i läs- och 
skrivinlärningen i väldigt låg ålder. De deltar i andras språkutveckling och skapar 
samtidigt sin egen.  
 
Både Nordmark (2018, s.4) och Tyrén (2013, s. 37) menar att läsinlärning och 
skrivinlärning inte går att särskilja, utan att dessa är beroende av och utvecklas i 
samspel med varandra. När man läser och skriver lär man sig samtidigt om det 
man skriver om. Likaså när man lär sig om något genom att använda läs- och 
skrivförmågan, så tränar man dessa två förmågor samtidigt.  
 
Att lära sig läsa och skriva är en central del av ett barns utveckling i att skapa 
kunskap, väcka nyfikenhet, utveckla olika intressen, uttrycka sin åsikt samt 
värderingar genom att läsa, lyssna och samtala. De tidigare åren i skolan utvecklas 
dessa förmågor hos eleverna med hjälp av bland annat bild, rörelse och musik 
(Nordmark, 2018, s.4). Tyrén (2013, s. 38) beskriver hur läs- och skrivutveckling 
sker när elever interagerar tillsammans med en vuxen i en meningsfull situation 
där samtal, läsande och skrivande samverkar.  
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Av alla dessa möten med läs- och skrivförmågan sker en avsevärd del av dessa via 
digitala verktyg. Forskning visar att två tredjedelar av alla sex- till sjuåringar 
använder internet i olika former dagligen. Med utgångspunkt i detta hävdar både 
Nordmark (2018, s.3) och Tyrén (2013, s. 37) att vi behöver lyfta in dessa 
erfarenheter i skolkontexten och undervisningen.  
 
4.2 Vilka digitala verktyg använder lärare i den tidiga läs- och 
skrivundervisningen? 
 
Det digitala verktyg som skolor lägger störst fokus på att ha tillgång till är enligt 
Fleischer (2013), Perselli (2014), Nurmilaakso (2015) och Willermark (2018) den 
bärbara datorn. I Willermarks (2018) studie tas i viss mån även surfplattan upp 
medan Ahlbäck (2018) till största del diskuterar användningen av den digitala 
skrivtavlan, vilket är en form av interaktiv, stor whiteboardtavla. 
 
Fleischer (2013), Perselli (2014), Nurmilaakso (2015) och Willermark (2018) 
tycks vara överens om att det som eftersträvas för en så god digital undervisning 
som möjligt, är en-till-en datorer och Ahlbäck (2018, s. 108) diskuterar de fördelar 
den digitala skrivtavlan för med sig för helklassundervisningen. 
 
Enligt Ahlberg (2018) är lärarnas huvudsakliga användning i klassrummet vad 
gäller den digitala skrivtavlan att söka efter information, visa film, låta eleverna 
presentera arbeten samt att spara och återanvända anteckningar som förs i helklass. 
Inom läs- och skrivundervisningen tycks de digitala skrivtavlorna fungera som 
någon form av modelleringsverktyg. Läraren kan genom dessa skapa bland annat 
tankekartor och bearbeta gemensamma texter (ibid, s. 111). 
 
Vad gäller datorerna och skrivplattorna tenderar de enligt Fleischer (2013) och 
Perselli (2014)  att ha en väldigt bred ochmångsidig användning, dels som rent 
skrivverktyg men på sina håll också som en hel läroplattform, där all produktion 
av texter samt inlämning och feedback skerdigitalt (Fleischers, 2013, s. 89; 
Persellis, 2014, s. 95). 
 
4.3 Digitala verktyg som pedagogiskt verktyg 
 
Vissa lärare i en studie gjord av Perselli (2014, s. 98) säger att datorn är det absolut 
viktigaste verktyget i dagens undervisning, medan andra är mer återhållsamma. De 
senare menar på att de digitala verktygen minskar det mänskliga mötet mellan 
lärare och elev och att man givetvis kan använda datorer, men inte till allt. Utifrån 
detta beskriver Perselli (2014, s. 98) hur den senare gruppen värderar det 
pedagogiska mötet högre än den ständiga användningen av digitala verktyg. 
 
Även Willermark (2018, s. 109) lyfter i sin studie en nackdel med de digitala 
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verktygen, nämligen att den av vissa snarare uppfattas som någonting som ska 
”läggas till” i undervisningen än något som ska förändra själva 
undervissningspraktiken. Utifrån detta menar Willermark (2018, s.109) vidare att 
det är av stor vikt att lärares nya erfarenheter fokuseras på moment där de digitala 
verktygen tillför något till undervisningen, snarare än att vara ett mål i sig. 
 
De didaktiska frågorna framhålls i Persellis studie (2014, s. 136) som de som 
genomsyrar hela lärarens arbete: hur, var och varför. Dessa beskrivs som de 
ständiga frågorna att ställa sig själv för att skapa lärmiljöer som är intressanta och 
lockande för eleverna. Den variation och kreativitet som de digitala verktygen kan 
erbjuda anges som nyckel till framgången och nyttan med att använda dessa i 
undervisningen. Fleischers studie (2013, s. 71) visar dock att digitala verktyg har 
en positiv inverkan på inlärningen när de används korrekt då dessa ökar 
motivationen, underlättar möjligheten att fånga lärotillfällen i stunden samt ökar 
intresset för klasskamraternas lärande. 
 
Flertalet lärare i Persellis studie (2014, s.117) ger dock uttryck för att datorn i sig 
inte har något fascinationsvärde idag. Lärare behöver istället analysera vad 
eleverna finner givande med de digitala verktygen samt utforma och välja 
arbetssätt med detta i åtanke. Betydelsen av variation, att kombinera tryckta 
läromedel som gemensamt köpts in till skolan med sådant som läraren själv 
plockat fram på till exempel internetforum tillsammans med digitala verktyg, 
återkommer som nyckeln till framgång i flera av lärarnas uttalanden (Perselli, 
2014, s. 137). 
 
De digitala verktygen kan därtill i vissa anseenden bedömas vara mer pedagogiska 
än de tryckta läromedlen då de har en helt annan förutsättning att förnyas och 
aktualiseras kontinuerligt vilket leder till att de hänger med i utvecklingen och 
förändringar som görs på ett helt annat sätt (Perselli, 2014, s. 140). Även Ahlbäck 
(2018, s. 99) diskuterar i likhet med Perselli (2014) den digitala skrivtavlan som ett 
pedagogiskt komplement. Ett exempel som ges är när en elev varit ute och rest och 
läraren sedan med den interaktiva tavla som verktyg i klassrummet kan 
komplettera elevens egna berättelser med kartor, filmer och bilder som finns 
tillgängliga bara ett par klick bort. 
 
Vidare menar Ahlbäck (2018, s. 111 – 112) att lärare tycks anse att skrivtavlan 
gynnar helklassundervisningen då klassen kan samlas kring denna för att söka 
information tillsammans, få hjälp med modellering kring olika texttyper eller 
genomföra läs- och skrivaktiviteter gemensamt. 
 
I Nurmilaaksos (2015, s. 103) studie beskriver lärarna pedagogiska fördelar med 
användandet av de digitala verktygen som skrivverktyg, så som enkelheten att 
förändra när det blir fel. De menar också att datorer och annan teknik gör arbetet 
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roligare och enklare för många elever, vilket leder till att eleverna skriver mer än 
med papper och penna. I samma studie anges dock även nackdelar så som att 
handstilen blir lidande och att för mycket tid vid skärmen anses bidra till 
huvudvärk och trötthet. Även i Fleischers studie (2013, s. 77) tas konsekvensen av 
kroppslig trötthet och huvudvärk upp ur ett elevperspektiv då det på grund av detta 
upplevs svårt att hålla koncentrationen vid läsandet av långa textavsnitt på skärm. 
 
 
4.4 Hur påverkar de digitala verktygen elevers läs- och skrivförmåga? 
 
En tidigare nämnd fördel som även Tyrén (2013, s. 40-41) tar upp är den att 
digitalt skrivna texter är lättare för lärare och elev att redigera än en handskriven 
text. Där suddandet och omskrivning av stora delat av texter för att undvika ett 
kladdigt slutresultat förut var ett stort bekymmer, så ger de digitala verktygen en 
helt annan möjlighet att våga pröva nya ord, stavning samt menings- eller 
textbyggnader då texten lätt kan förändras och sparas för att arbeta vidare med 
senare. Här är alltså den positiva inverkan på motivationen en viktig del. Tyrén 
(2013, s. 40-41) beskriver hur lärare upplever att elevers motivation att ändra i 
texter är relativt liten vid handskriven text. De digitalt skrivna texterna tenderar att 
bli lite fylligare och eleverna upplever inte att det är lika jobbigt att skriva. Tyrén 
(2013) menar att flertalet lärare tror att elever har möjlighet att nå längre i sitt sin 
skrivutveckling om de får tillgång till digitala verktyg jämför med om de enbart 
skriver för hand.  
 
Det finns både för- och nackdelar med det digitala användandet. Tyrén (2013, s. 
39) beskriver hur användandet av de digitala verktygen gör att elever glömmer 
bort den sociala leken när de sitter framför datorn och att språket när de 
kommunicerar via digitala medier blir kortfattat och bygger på många 
förkortningar beskriver vidare att det med utgångspunkt i detta är oerhört viktigt 
hur de digitala verktygen används i undervisningen. Barn behöver utveckla en god 
kommunikativ kompetens och detta görs genom att samtala och interagera med 
varandra. Detta kan ske även vid användandet av digitala verktyg men här 
poängteras att detta inte sker automatiskt utan att läraren här måste skapa den 
typen av arbetsmiljön (Tyrén 2013, s. 39).   
 
Tyrén (2013, s. 40) presenterar även forskning som visar på att det digitala 
användandet påverkar barns läsförmåga negativt av den anledningen att barn i 
dagens digitala samhälle helt enkelt läser betydligt mindre och därmed inte övar 
sin läsförmåga på samma sätt som innan det digitala intåget.  
 
 
4.5 Sammanfattning 
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Den tidiga läs- och skrivinlärningen sker redan innan skolstart och präglas av det 
samspel som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Nordmark (2018, s. 3) 
och Tyrén (2013, s. 37) menar båda att det inte går att särskilja läsinlärningen från 
skrivinlärningen eller läs- och skrivinlärningen från övrigt lärande, utan att det 
ständigt sker ett samspel mellan dessa och att eleven i detta samspel utvecklar en 
rad olika förmågor. Av alla möten ett barn har med läsande och skrivande sker en 
avsevärd del av dessa via digitala verktyg vilket gör att dessa bör ha en given plats 
i dagens undervisning.  
 
De digitala verktyg som tycks förekomma flitigast i skolan är datorer, skrivplattor 
samt digitala skrivtavlor. Datorer användas som ett enskilt arbetsverktyg där 
eleven kan producera texter, omarbeta, lämna in och få feedback – allt i digital 
kommunikation med aktuell lärare. Skrivtavlorna verkar snarare ha en funktion 
som gynnar gemensamt helklassarbete där läraren har möjlighet att modellera och 
plocka fram stoff på ett enkelt sätt (Fleischer, 2013; Perselli 2014; Nurmilaakso, 
2015; Willermark, 2018; Ahlbäck 2018). 
 
Även om det å ena sidan enligt Fleischers studie (2013, s. 71) framgår att 
användandet av digitala verktyg har en positiv inverkan på elevers inlärning så 
förefaller det å andra sidan inte alltid helt enkelt att få de digitala verktygen att 
fungera som pedagogiska verktyg som tillför något i undervisningen, istället för att 
bli en enskild komponent vilket framgår i Willermarks (2018, s. 109 studie.  
 
Det finns både för- och nackdelar med användandet av digitala verktyg. Minskad 
social lek, sämre skriftlig kommunikation med mycket förkortningar samt minskat 
intresse för att läsa, är några av de negativa följder som nämns. Ökad motivation, 
större möjlighet att redigera texter samt en av eleven upplevd mindre arbetsbörda 
är några av fördelarna (Tyrén, 2013, s. 40-41). 
 
5. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien presenteras vilka 
är en kombination av det sociokulturella perspektivet samt även med visst stöd i 
modellen SAMR. Nedan följer en presentation av det sociokulturella perspektivet 
för att sedan gå vidare till en presentation av SAMR. Denna kombination är vald 
med utgångspunkt i att de kompletterar varandra på ett sätt som passar 
frågeställningarna i min studie. Det sociokulturella perspektivet behandlar hur vi i 
samhället har utvecklats och samspelar kring de digitala verktygen, medan SAMR 
är en modell som utgår från hur digitala verktyg på olika sätt och i olika nivåer kan 
användas i undervisningen. 
 
5.1 Det sociokulturella perspektivet 
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Roger Säljö (2014, s. 7) professor i pedagogik och psykologi, är den person som 
framförallt har introducerat de tankar som ligger till grund för det sociokulturella 
perspektivets påverkan på svensk utbildning. Dock är det den ryske psykologen 
Lev Vygotskij som från början skapade tankarna kring denna teori, vilka Säljö 
senare inspirerats av. Vygotskijs perspektiv på lärande innebär framförallt att allt 
lärande sker i ett socialt sammanhang där samspel och interaktion med andra 
människor spelar en avgörande roll. Under detta samspel använder människan 
både språkliga och fysiska redskap för att uppnå ett lärande. Exempel på fysiska 
redskap som används i dagens undervisning är digitala verktyg (Säljö, 2014, s. 29-
30).  
 
Ett begrepp som Säljö lyfter som grundläggande i det sociokulturella perspektivet 
är mediering. Begreppet innefattar all form av kulturella redskap och verktyg som 
vi människor har skapat och utvecklat sen en lång tid tillbaka. Häribland ingår 
förstås även digitala verktyg så som dator, telefoner, i-Pads och smartboards, 
genom vilka människan får tillgång till en stor mängd information. Med 
utgångspunkt i dessa verktyg kan vi analysera hur de påverkar människans 
samspel samt hur de bidrar till att driva kunskapsbildningen framåt (Säljö, 2014, s. 
74-75). 
 
Begreppet utvecklingszoner är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Ett 
mycket vanligt sätt att ta sig an ett problem som ligger över ens egen kunskapsnivå 
är att ta hjälp av en kunnigare person. Begreppet beskriver hur man kan nå en 
högre utveklingszon i samarbete och samspel med en kunnigare person (Säljö, 
2014, s. 119-120). 
 
Inget lärande är uppbyggt på enbart en teknik eller en metod, tvärtom är det alltid 
en blandning av olika komponenter. Likaså är inte heller tekniken svaret på hur vi 
ska lösa alla didaktiska problem, men med hjälp av digitala verktyg förändras 
förutsättningarna för hur vi arbetar. Vi har genom den digitala världen långt bättre 
möjligheter än tidigare att nå ut till en större grupper människor för 
kommunikation och kunskapsutbyte, samt att ta till oss av betydligt större 
informationsflöden än tidigare. Detta leder dock till att vi måste utveckla 
kunskaper, inte bara i att ta till oss av detta informationsflöde utan även hur vi ska 
sortera bland det vi hittar. (Säljö, 2014, s. 239-240). 
 
 5.2 SAMR-modellen  
 
Grunden för denna modell lades på slutet av 1980-talet av forskaren Ruben 
Puenteduras. Modellen skapades för att undersöka hur de digitala verktygen 
inverkar på skolans undervisning samt för att kunna kategorisera och värdera dessa 
digitala verktyg. Modellen består av följande fyra nivåer som på olika sätt 
beskriver hur dessa digitala verktyg kan implementeras i undervisningen 
(Steinberg, 2014, s. 15). 
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S – Substitution 
På denna nivå ersätts endast det analoga arbetssättet med digitala verktyg utan att 
förändra själva lärandet eller undervisningen. Till exempel genom att läsa i en 
digital bok istället för i en fysisk bok (Steinberg, 2014, s. 21).  
 
A – Augmentation 
Här gäller fortfarande samma förutsättningar för eleven som i föregående nivå, då 
de under sitt arbete endast har bytt ut arbetssättet till att använda ett digitalt 
verktyg. Här förstärker dock läraren sin genomgång genom att exempelvis 
använda sig av en powerpoint eller på förhand spela in genomgången, så att elever 
kan titta på den flera gånger och i sin egen takt (Steinberg, 2014, s. 21). 
 
M – Modification 
Det här är den första nivån där eleverna möter en förändring i sitt faktiska arbete, 
med hjälp av de digitala verktygen. Ett exempel kan vara att eleverna arbetar med 
skriftliga texter på plattformar där de har tillgång till klasskamraters skrivprocesser 
samt arbetar med sin egen skrivprocess och får feedback från läraren direkt via 
plattformen. Inom denna kategori faller även aktiviteter där eleven kan bifoga bild, 
ljud och andra effekter till sina verk (Steinberg, 2014, s. 22). 
 
R – Redefination 
Under den här kategorin faller undervisning som inte alls skulle vara möjlig att 
genomföra utan digitala verktyg. Ett exempel på detta skulle kunna var att elever 
med webben som plattform skapar material så som filmer eller liknande, som 
sedan kan delas och kommenteras av ett stort antal människor. Ett annat exempel 
kan vara när elever använder ”levande dokument”, där flera personer samtidigt kan 
skriva, redigera och kommentera. Undervisning inom denna kategori låter eleven 
nå ut till sin omvärld på ett sätt som inte hade varit möjligt utan de digitala 
verktygen (Steinberg, 2014, s. 23).   
 
5.3 Kritik mot SAMR 
 
I mitt användande av SAMR är jag medveten om den kritik som riktats mot 
modellen och som presenteras här. För det första kan SAMR-modellen bara i 
begränsad utsträckning anses vara forskningsbaserad och är därtill starkt avgränsad 
till att användas just i Sverige. Det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar i 
rekommenderade sökmotorer (Fleischer, 2013). 
 
Ytterligare kritik som riktats mot modellen är att den inte utvärderar själva 
lärandet utan endast tillvägagångssättet. För att få ett fullgott resultat behöver man 
även titta på till exempel tillgången till digitala verktyg i klassrummet, vilket 
lärande som sker och vilken pedagogik läraren arbetar utifrån (Fleischer, 2013). 
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Trots denna kritik har jag valt att använda mig av denna modell då den på ett 
lättöverskådligt sätt kategoriserar hur lärare implementerar digitala verktyg i sin 
undervisning, vilket väl stämmer överens med mina forskningsfrågor. Jag 
använder den dock i samspel med en annan, mer vetenskapligt förankrad 
teorimodell vilket Fleischer (2013) menar är av fördel för trovärdigheten när man 
använder modeller som denna.  
 
5.4 Sammanfattning  
 
Det sociokulturella perspektivet i kombination med modellen SAMR kan kopplas 
samman med studiens syfte, som är att undersöka vilka digitala verktyg lärare 
använder i sin svenskundervisning samt hur de använder dem för att de ska bli 
pedagogiska verktyg som tränar specifika didaktiska moment och som bidrar till 
ett utvecklat lärande. Arbetet med det sociokulturella perspektivet i klassrummet 
bygger på att lära sig i gemenskap, med hjälp av de kulturella verktyg vi har skapat 
och med lärare och mer kunniga kamrater som modellerare. SAMR-modellen i sin 
tur hjälper oss att kartlägga huruvida de digitala verktygen vi använder faktiskt 
förändrar, förbättrar och öppnar upp för nya möjligheter i vårt arbetssätt och vår 
pedagogik eller om den endast är ett alternativt verktyg till exempelvis penna och 
papper.  
 
6. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras vilken undersökningsmetod studien utgår från, följt av 
hur urvalet av informanter har gjorts Därefter följer en beskrivning av hur 
datainsamlingen är genomförd. Avslutningsvis beskrivs vilka forskningsetiska 
överväganden som hänsyn tagits till under arbetets gång. 
 
6.1 Val av metod 
 
Stukát (2011, s. 44) menar att halvstrukturerade intervjuer är ett bra sätt att ta sig 
an ett ämne som detta, där utgångspunkten är ett specifikt område men där 
utrymme för att anpassa frågeställningarna efter personen som intervjuas är 
önskvärt. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt. Patel & Davidson 
(2011, s. 82) menar att informanten i en semistrukturerad intervju har en relativt 
stor frihet att utforma svaren efter eget engagemang och egna erfarenheter vilket 
gör det möjligt för forskaren att i högre grad undersöka informanternas egna 
åsikter i ämnet. 
 
Larsen (2009, s. 26) beskriver de semistrukturerade intervjuerna som en möjlighet 
att få friare svar från de intervjuade personerna samtidigt som det skapar större 
möjligheter för den som intervjuar att ställa följdfrågor, samt förklara vissa frågor 
närmare. Vidare lägger Larsen (2009, s. 27) dock fram nackdelar så som att risken 
för att den som intervjuar påverkar den intervjuade personen. Det är av stor 
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betydelse att den som intervjuar förhåller sig neutral och inte uttrycker sin åsikt 
under genomförandet av intervjun. Larsen menar även att de intervjuer som 
genomförs tenderar att vara starkt personliga och beroende av den kontext de 
intervjuade lärarna befinner sig i, vilket sänker den generella tillförlitligheten. 
  
6.2 Urval av informanter 
 
Som informanter har jag valt yrkesverksamma lärare i Östergötlands län, Sverige 
med utbildning inom årskurs F-3. Avgränsningen är gjord för att alla informanter 
ska arbeta utifrån samma läroplan i liknande samhällsstrukturer. Datainsamlingen 
är begränsad till Östergötland län då det ligger i min lokala närhet. Jag har gjort 
bedömningen att detta urval är tillräckligt representativt då alla arbetar utifrån 
samma direktiv samt läroplan men är medveten om att den digitala utvecklingen 
inom IKT kan variera mellan olika delar av landet. Slutligen valdes informanterna 
även utifrån vad Bryman (2018) benämner som tillgänglighetsurval då antalet 
informanter att välja mellan inte var obegränsat utan avgränsades av parametrar så 
som vilja och tid att ställa upp för intervju samt observation. 
 
6.3 Datainsamling 
 
Frågorna till intervjuerna formulerades på ett öppet vis med avsikten att inbjuda 
till reflekterande samtal med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning (se 
bilaga 1). De frågor jag ställde till de deltagande var tänkta som ett stöd och 
läraren i fråga uppmuntrades att prata fritt och utveckla svar utefter eget intresse 
och erfarenhet. Även jag som intervjuare hade möjlighet att ställa följdfrågor och 
be läraren utveckla de delar jag fann extra intressanta för min studie. 
 
Jag genomförde totalt sex intervjuer där de deltagande lärarna innan sitt 
godkännande till deltagande fick information om studiens syfte och innehåll (se 
bilaga 2). Alla deltagare gav sitt skriftliga godkännande och var medvetna om att 
de när som helst hade rätt att dra tillbaka sitt deltagande utan att ange specifik 
orsak. Intervjuerna genomfördes på varierade platser efter arbetstid och tog ca 30 – 
45 minuter. Med deltagarnas tillåtelse spelades intervjuerna in för att kunna 
transkriberas och analyseras i efterhand. Att använda ljudinspelningar under 
intervjuerna är något Stukát (2011, s. 42–46) förespråkar då det ger den som 
intervjuar utrymme att enbart fokusera på att samtala och ställa följdfrågor till den 
du intervjuar.  
 
Intervjumaterialet har sedan transkriberat och bearbetats för att användas i studiens 
resultat. Namn på de deltagande har bytts ut och varken kön eller ålder på de 
deltagande framgår av texten.   
 
6.4 Analys av material  
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Varje intervju har transkriberats så snart som möjligt, för att vara så färsk som 
möjligt i minnet. Syftet med transkribering i omedelbar närhet till själva intervjun 
är att inte bara samtalet utan även tonfall och kroppsrörelser finns kvar i minnet 
vilket gör transkriberingen mer målande och verklighetsriktig (Kvale och 
Brinkmann, 2014 s. 219). 
 
När intervjuerna transkriberats återgick jag till mitt syfte samt forskningsfrågor 
och använde mig av en överstrykningsfunktion för att kategorisera vad i intervjun 
som hör till vilken forskningsfråga, samt för att sålla ut information som inte var 
relevant för studien. Jag markerade till exempel all data som berörde vilken typ av 
digitala verktyg lärarna använde med rött, all data som behandlade lärares 
koppling mellan de digitala verktygen och hur de användes som pedagogiska 
verktyg med gult, samt all data jag ansåg irrelevant för studien med grönt. När jag 
behandlat varje intervju var för sig analyserade jag dem tillsammans 
innehållsmässigt, vilket innebär att jag analyserade mönster, gemensamma drag 
och skillnader (Larsen 2009, 101–102).  
 
Därefter har jag använt mig av två teoretiska perspektiv som analysverktyg för att 
skapa ytterligare förståelse för intervjumaterialet. Kale och Brinkman (2014 s. 
257-258) beskriver att man, genom att använda teoretiska perspektiv när man 
tolkar materialet istället för egna föreställningar, har möjlighet att förstå och 
analysera materialet ur en annan synvinkel.   
 
6.5 Forskningsetiska överväganden 
 
I vetenskapsrådets publikation God forskningsed (2017) står det vad man som 
forskare behöver förhålla sig till vad gäller etiska riktlinjer, så att deltagarna i 
studien kan känna sig trygga med tillvägagångssättet samt hur forskningen sedan 
kommer att redovisas. En forskare bör ta hänsyn till följande punkter: 
 
1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 
 
Även Stukát (2011, s. 138-140) tar upp kraven i forskningssammanhang i form av 
det grundläggande individskyddskravet, vilket innehåller fyra huvudkategorier; 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren behöver se till att alla som deltar i studien 
har en klar bild av innehåll och syfte, hur materialet till studien samlas in samt att 
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rätten att avbryta medverkan i studien alltid finns. Konfidentialitetskravet betyder 
att forskaren ska avidentifiera deltagarna i studien på ett sådant sätt att deras 
identitet inte framgår. Samtyckeskravet betyder att deltagandet sker på frivillig 
basis och utifrån egna villkor. Nyttjandekravet stipulerar att de data som samlas 
in bara får användas i syfte att färdigställa studien. 
 
Hela studien kommer att utgå från dessa direktiv och information till deltagarna 
kring de fyra individskyddskraven förmedlas genom det informationsbrev som 
sänds ut till de tillfrågade intervjupersonerna. 
 
7. Resultat 
 
I resultatdelen presenteras först de deltagande lärarna kort och därefter studiens 
resultat. Resultatet presenteras i form av rubriker som härleder till studiens 
forskningsfrågor och underrubrikerna speglar de frågor som varit mest relevanta 
under intervjuerna. Det förekommer citat ur intervjuerna som är markerade med 
citattecken.  
 
7.1 Presentation av deltagare 
 
Samtliga av de deltagande lärarna har lärarlegitimation och undervisar i 
svenskämnet inom årskurs F-3. En relativt stor spridning förekommer bland 
deltagarna vad gäller ålder, vilket innebär att de har genomgått olika former av 
lärarutbildningar. Ingen av lärarna arbetar på samma skola men alla arbetar inom 
samma kommun.  
 
7.2 Vilka digitala verktyg använder lärare i sin undervisning och hur 
ofta?  
 
Samtliga lärare använder sig i någon utsträckning av digitala verktyg i sin 
undervisning och det är samma tre digitala verktyg som är aktuella i alla sex 
klassrum; smartboards, i-Pads och datorer (egentligen Chromebook, en dator utan 
eget lagringsminne där allt sparas på en gemensam server).  

7.2.1 Varierande frekvens i användningen 
 
Det som skiljer sig markant är hur frekvent verktygen används. Elisabeth använder 
smartboard och i-Pad som komplement i princip all undervisning under dagen. 
Anna använder smartboarden alla dagar i veckan och Chromebook så ofta hon har 
tillgång till den, då hon delar en klassuppsättning med en annan klass. Även Alex 
använder smartboarden dagligen medan den klassuppsättning i-Pad som finns 
tillgänglig används ungefär 3-4 gånger i veckan, beroende på 
undervisningsinnehåll. Eva och Mia har tillgång till smartboards i sina klassrum 
och båda har i-Pad-uppsättningar på skolan, där man skriver upp sig om man vill 
använda dem. Dock använder ingen av dem de digitala verktygen speciellt 
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frekvent, smartboarden används i genomsnitt 1-2 gånger i veckan och i-Pads har 
de prövat sporadiskt vid enstaka tillfällen och då främst för informationssökning.  

7.2.2 Lättillgängligheten är avgörande 
 
Samtliga lärare berör frågan om lättillgänglighet som en avgörande faktor för 
användandet. Elisabeth säger att ”det är lätt att plocka in i-Paden i undervisningen 
när det passar eftersom de är nära till hands i klassrummet och alltid precis som vi 
lämnade dem”. Även Alex uttrycker att det går lätt att planera in de digitala 
verktygen i sin undervisning, då hon vet att de alltid finns tillgängliga. Dock 
uttrycker Anna att ”vår skola har ett ganska begränsat utbud. Vi har också en plan 
på vilken årskurs som ska få ha tillgång till vilket digitalt verktyg. I min årskurs 2 
är det Chromebooks som gäller. Eftersom jag delar dem med en annan klass känns 
det ibland lite krångligt att veta när vi kan använda dem”. Eva och Mia, som 
använder digitala verktyg minst av de intervjuade, hänvisar den begränsade 
användningen dels till sin egen upplevda okunskap inom det digitala området, men 
framförallt till krångliga bokningssystem och icke fungerande rutiner kring 
laddning, förflyttning och inköp av appar till de i-Pad-uppsättningar de har tillgång 
till på skolorna och som berörts ovan delas av sex respektive fyra klasser.  

7.2.3 Digitala erfarenheter och eget intresse  
 
Samtliga av de lärare som använder digitala verktyg mycket eller relativt mycket i 
sin undervisning nämner att de har ett eget digitalt intresse och får kontinuerlig 
utbildning genom skolan när det ska införas nya digitala enheter. Anna säger att 
hon just nu går en utbildning i att använda en lärandeplattform som heter 
Classroom. Men att hon ”ännu inte känner sig tillräckligt säker för att använda den 
i sin undervisning”. Hon beskriver denna plattform som ett digitalt klassrum där 
eleverna kan lägga in texter, dela med varandra samt få respons på texter som är 
under bearbetning direkt av läraren.  
 
De två som i låg utsträckning använder de tillgängliga digitala verktygen berättar 
att de inte har tillräcklig grundkunskap för att hantera verktygen och inte heller får 
någon direkt stöttning från skolan i form av fortbildningar eller liknande. Då de 
använder digitala verktyg används de till att till exempel titta på film eller de fåtal 
gånger de använt ipad har de sökt information på google vilka är de former 
användning de känner att de behärskar.   
 
7.3 Vilka didaktiska moment tränas vid användning av de digitala 
verktygen? 
 
De lärare som använder digitala verktyg i vardagen gör det i stort sett i alla sina 
undervisningsämnen. De som inte använder dem nästan alls uppger i sin tur att de i 
princip inte upplever att de går miste om något innehåll i sin undervisning.  
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7.3.1 Kompensatoriskt verktyg 
 
Anna beskriver hur elevens Chromebook i ett flertal ämnen kompenserar för 
eventuella brister vissa elever har, så att de ändå kan arbeta med det ämne som 
föreligger. ”Elever som har svårt med stavning kan använda talsyntes där de får 
texten uppläst för sig. När de lyssnar hör de på ett helt annat sätt om de stavat 
ordet fel eller om det låter konstigt på något annat sätt. Även i matematiken har 
elever som har svårt med läsningen fördel av de digitala verktygen. Vår 
matematikbok finns tillgänglig digitalt, vilket gör att man genom att klicka på 
texten kan få uppgifter upplästa för sig”. Även Alex och Elisabeth beskriver 
liknande eller samma användande av funktioner men då på i-Pad. Elisabeth 
berättar hur eleverna, trots att de går i förskoleklass och många ännu inte kan 
skriva, men hjälp av talsyntesenens funktion (som alltså gör om tal till text), kan 
skapa egna texter i par utifrån bildsekvenser. Alex berättar att om momentet att 
använda penna och papper tar väldigt mycket energi hos vissa elever, kan i-Paden 
eller datorn vara ett verktyg som underlättar för eleven att spara energi till att 
forma själva berättelsen, istället för att all kraft ska gå åt till att forma bokstäver 
och hitta rätt stavning. Även Josefine berättar om liknande erfarenheter där hennes 
årskurs 1 har tränat mycket finmotorik men att vid de tillfällen där man bara vill 
fokusera på innehållet, har lyft bort detta moment. 

7.3.2 Gemensamt lärande 
 
Alex, Anna, Josefine och Elisabeth anser alla att den största fördelen med 
smartboarden är möjligheten att samlas gemensamt kring ett innehåll. Anna 
beskriver hur en hel lektion kan utgå från ett gemensamt material framme på 
smartboarden. ”Vi kan tillsammans välja innehåll. Tillexempel träna på 
ordförståelse, uttal och läsförståelse”. Elisabeth berättar hur hon under sina 
lässtunder använder smartboarden för att visa både text och bild, vilket bidrar till 
elevernas helhetsförståelse för berättelsen. ”Såhär kan de som vill hänga med och 
läsa delar i texten och de som inte kan det har lättare att hänga med i berättelsen 
tack vare att bilderna visas på storskärmen. Du fångar mycket lättare de yngre 
barnens uppmärksamhet på det här sättet”. Alex berättar hur de under 
förberedelserna för att arbeta i arbetsboken för svenska kan ta upp bokens sidor på 
smartboarden och antingen titta översiktligt tillsammans eller gå igenom uppgift 
för uppgift, beroende på svårighetsgrad. På detta sätt kan fler elever tillgodogöra 
sig instruktionerna och arbeta självständigare när de väl startar sitt individuella 
arbete. Alex säger att ”om instruktionerna är tillräckligt tydliga för att den största 
delen av klassen ska komma igång och arbeta för sig själva har jag som lärare 
otroligt mycket mer tid att lägga på de elever som är i stort behov av stöd och extra 
anpassningar”. Josefine berättar hur hon i sin klass för ett tag sen arbetade med 
faktatexter. På smartboarden sökte de först fram redan skrivna, korta faktatexter 
om olika djur som eleverna önskade. De diskuterade tillsammans vad en faktatext 
skulle innehålla och hur man kunde veta om det var en bra faktatext eller inte. 
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”Här får du naturligt in källkritiken” säger Josefine. ”Därefter tittar vi på en film 
om ett djur tillsammans och skapar sedan en faktatext på smartboarden, där 
eleverna får komma med förslag på vad som ska ingå i texten. Här modellerar jag 
för eleverna hur du kan skriva din egen faktatext. När det sedan är deras tur att 
försöka på egen hand eller i grupp, har de en mall att gå efter som vi skapat en 
sådan tillsammans”.   

7.3.3 Jag vet inte så mycket om det, men jag saknar det inte.  
 
Eva och Mia säger båda två att de inte tror att de digitala verktygen skulle bidra till 
att deras undervisning skulle bli avsevärt mycket bättre. De anser inte heller att 
eleverna går miste om didaktiska färdigheter för att inte arbetar digitalt. Eva 
berättar att ”jag tror att eleverna behöver använda sin egen kropp och inte en dator 
eller i-Pad för att ta till sig kunskapen”. Vi fortsätter prata om digitala verktyg och 
vad man skulle kunna använda dem till och Eva uttrycker att ”det är klart att det är 
spännande när andra berättar och visar hur de använder till exempel i-Paden. Fast 
jag vet faktiskt inte så mycket om det där, jag saknar inte att använda det. Jag 
tycker att mina elever tar till sig innehållet i min undervisning på ett fullgott sätt 
ändå”. Mia berättar att inte heller hon har mycket till övers för att använda digitala 
verktyg och har liknande argument som Eva. ”Jag tror inte eleverna behöver sitta 
mer vid tekniska prylar än de redan gör hemma. Vi klarade oss utan det förut och 
jag tror inte att min undervisning är sämre eller att eleverna missar något för att jag 
inte använder så mycket digital teknik. Båda är dock överens om att smartboarden 
är bra när man ska titta på film, eller för att söka efter bilder på något de diskuterar 
i klassen just då.  
 
7.4 Hur arbetar lärare för att de digitala verktygen ska fungera som 
pedagogiska verktyg? 

7.4.1 Genomtänkt innehåll utifrån läroplanen 
 
Elisabeth berättar att hon utgår från vad de arbetar med just nu och sedan letar upp 
appar eller program som tränar det specifika momentet. Hon menar att det är 
viktigt att inte bara slumpmässigt välja en app utan att man först har identifierat de 
moment man ska träna. Annars blir tiden vid i-Paden inte produktiv. Även Anna 
uttrycker sig på ett liknande sätt. ”Om eleverna ska använda sina Chromebooks har 
jag alltid tänkt igenom först vad det kommer bidra till, utifrån syfte och mål. Jag 
frågar mig alltid vad eleverna får öva på och utveckla genom det verktyg jag väljer 
- oavsett om det är digitalt eller inte”. Alex påpekar att det digitala momentet 
aldrig får stå för sig självt utan alltid ska ha en tydlig koppling till det målet med 
lektionen samt bidra med ytterligare möjligheter och vägar för eleven att ta till sig 
ett kunskapsinnehåll.  

7.4.2 Tidsbrist gör det svårt  
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Något flera av lärarna återkommer till är att tidsbristen gör det svårt att hinna 
plocka fram appar och sätta sig in i nya plattformar. Mia och Eva uttrycker starkt 
att det inte finns tid inom ramen för deras arbetstider, att sätta sig in i detta. 
Josefine berättar att de på hennes skola har löst det genom att en IT-ansvarig 
pedagog har som del i sin tjänst att plocka fram och testa appar. Hon berättar 
vidare att ”den här pedagogen väljer ut appar som är testade och som faktiskt ökar 
måluppfyllelsen. Det är nödvändigt då allt som finns att tillgå vad gäller appar idag 
ju är långt ifrån bra”. Alex säger att det finns så mycket mer digitalt innehåll hon 
skulle vilja arbeta med som hör det svenskamaterial till som de arbetar med i 
klassen så som fördjupningsuppgifter kring det de för tillfället arbetar med. ”Det 
finns väldigt mycket bra att hämta där men det kräver att jag hinner iordningställa 
och kolla igenom innehåll och arbetsuppgifter innan lektionen, vilket jag inte alltid 
gör”.  
 
7.5 Hur tycker lärare att digitala verktyg påverkar deras undervisning?  
 
Samtliga lärare tycker att det finns både för- och nackdelar med att använda 
digitala verktyg i sin svenskundervisning. Dock är alla de lärare som frekvent 
använder digitala verktyg överens om att fördelarna överväger nackdelarna, medan 
de pedagoger som inte använder dem i någon större utsträckning är av åsikten att 
de kan göra lika mycket skada som nytta.   

7.5.1 Motiverande och lustskapande 
 
En faktor som Elisabeth, Anna, Alex och Josefine lyfter är möjligheten att skapa 
en lustfylld och motiverande lärsituation för eleverna med hjälp av digitala 
verktyg. Alex beskriver hur en app som övar ordförståelse inbyggt i en 
spelsituation kan vara långt mer motiverande än den form av ordförståelse du kan 
öva med penna och papper. ”En app utvecklas med syftet att träna ordförståelse, 
men om man gör det genom att skjuta rätt ord till rätt bild med en digital pilbåge 
istället för att med penna och papper dra streck mellan ord och bild, orkar vissa 
elever med den typen av träning under längre stunder än de annars skulle gjort”. 
Josefine menar att dagens elever är uppväxta i en digital värld som man behöver 
kunna matcha i skolan. ”Får de träna samma sak fast på en dator eller i-Pad istället, 
ser jag en markant motivationshöjning i klassrummet”.  
 

7.5.2 Extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
Anna beskriver hur många av hennes elever med läs- och skrivsvårigheter har stor 
nytta av de digitala verktygen. ”Det finns appar som till exempel talsyntes och 
legimus (talbokstjänst) som gör att dessa elever sparar mycket energi och kan 
fokusera på det viktiga i inlärningssituationen, som just då kanske inte var att 
forma bokstäver eller avkoda text utan att skapa eller kunna återge ett innehåll”. 
Även Josefine är inne på samma linje då hon säger att ”digitala verktyg ger oss 
möjligheten att testa det som faktiskt ska testas och plocka bort de faktorer som 
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stör vissa elevers möjlighet att vissa sin kunskap”. Hon lägger även till att visa 
elever har större behov av digitala verktyg än andra.   
 

7.5.3 Snabbare redigering ger fylligare och mer korrekta texter 
 
En fördel Anna, Alex, Josefine och Elisabeth alla lyfter med att skapa texter på 
dator eller I-pad är möjligheten till snabb redigering. Josefine berättar ”jag som har 
arbetat ganska länge i skolan ser stor skillnad på elevers lust att skriva längre 
berättelser till exempel. När redigeringen av texten går så mycket snabbare 
eftersom det bara är att lägga till och dra ifrån stycken utan att behöva sudda för 
hand och skriva om så lägger de mer tid på själva skapandet av innehåll i sina 
texter”.  
 
Även Anna utrycker att skrivandet hos eleverna på många sätt utvecklas till det 
bättre när de använder sig av digitala skrivverktyg. Hon menar att arbetet 
effektiviseras och att de genom röd- och blåmarkeringarna som indikerar 
felstavade ord eller att de glömt skiljetecken eller stor bokstav gör eleverna 
uppmärksamma på dessa komponenter och på så vis kan de själva rätta till dessa 
fel.   

7.5.4 De digitala verktygen får inte ta över helt 
 
Mia och Eva uttrycker båda starka åsikter om att de digitala verktygen tar för stor 
plats i elevers vardag. Eva tycker att det är en större utmaning idag att fånga 
elevers intresse för att arbeta utan digitala verktyg, jämfört med för några år sedan. 
Mia menar på att skolan behöver fokusera på att ge eleverna färdigheter som de 
allt mer sällan möter utanför skolkontexten, eftersom de använder digitala verktyg 
i så stor utsträckning på fritiden. ”Eleverna lyssnar på ljudböcker och spelar spel 
på sina i-Pads när de kommer hem, så jag ser det som mitt huvuduppdrag att ge 
dem kunskaper som inte är digitala när de är här i skolan”.  
 
Även Josefine, Alex och Anna uttrycker att det är viktigt att de digitala verktygen 
inte tar över helt. Anna ser en risk i att elever som skriver för mycket digitalt inte 
får träna upp sin finmotorik och handstil ordentligt. Alex menar att det är lärarens 
uppgift att hitta en balans mellan det digitala och det som inte är det. Även hon 
upplever att elever idag har ett mindre intresse för ”praktiskt material” jämfört 
med det digitala och hon menar att det är viktigt att eleverna får arbeta även 
utanför den digitala världen för att ”inte skapa individer som inte vill eller orkar 
göra saker utan digitala verktyg”.  
 
7.6 Sammanfattning 
 
Alla intervjuade lärare använder inte digitala verktyg i sin undervisning trots att 
samtliga har tillgång till samma teknik, om än i olika utsträckning. Det finns ett 
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tydligt mönster hos de fyra lärarna som använder digitala verktyg i sättet de 
används på. Även mellan de två lärare som i betydligt mindre utsträckning 
använder dem finns det många gemensamma faktorer. De lärare som använder 
digitala verktyg lägger stor vikt vid att de ska vara lättillgängliga, samt poängterar 
att de har en baskunskap inom digitala verktyg som byggs på kontinuerligt av 
interna utbildningar. De lärare som inte använder verktygen i samma utsträckning 
har både sämre tillgänglighet till själva tekniken samt lägre upplevd kompetens, 
som dessutom inte byggs på av enheten de arbetar inom.  
 
De didaktiska moment där lärare som frekvent använder digitala verktyg anser att 
dessa har stor positiv påverkan, är för elever med olika former av läs- och 
skrivsvårigheter. Genom de digitala verktygen kan man använda till exempel 
talsyntes eller ljudböcker, vilket leder till att eleven på ett effektivare sätt kan visa 
sina kunskaper och komma framåt i sitt arbete utan att hindras av exempelvis 
svårigheter med att skriva för hand, läsa längre texter eller stava. Även de 
didaktiska moment där smartboarden blir en knutpunkt för gemensamt arbete och 
modellering lyfts fram som en väldigt positiv aspekt av flera lärare.  
 
Själva planeringen inför användandet av ett digitalt verktyg är liknande för alla de 
lärare som använder dem regelbundet. Samtliga är överens som att det måste 
finnas att genomtänkt syfte som bidrar till det lektionsinnehåll som behandlas. 
Flera menar också att det är svårt att hinna sätta sig in i befintliga samt hitta nya 
digitala appar och plattformer att använda sig av.  
 
Flera av lärarna anser att digitala verktyg är extra bra för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter, då dessa kan hjälpa eleven att komma framåt i arbetet genom att 
kompensera för de svårigheter som finns.  
 
Samtliga lärare är överens om att elever idag lever ett väldigt digitalt liv. De 
pedagoger som använder sig av digitala verktyg tycker sig se en markant ökande 
av lust och motivation hos eleverna vid dessa moment. De som inte använder 
digitala verktyg i någon större utsträckning ser också denna ökning av lust och 
motivation, men anser inte att den utvecklingen är något positivt utan menar att 
skolan idag snarare behöver lära eleverna att arbeta utan digital teknik. Alla lärare 
är dock överens om att det är viktigt att det finns en balans mellan digitalt och 
icke-digitalt användande för dagens elever även om några av dem anser at detta 
innebär att skolan bör vara mindre digital. De digitala verktygen får hur som helst 
inte ta över helt då vissa förmågor i så fall skulle riskera att bli avsevärt sämre hos 
eleverna.  
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8. Resultatanalys utifrån sociokulturellt perspektiv samt 
SAMR-modellen 
 
I detta avsnitt tolkas lärarnas intervjuer utifrån det sociokulturella perspektivet 
samt SAMR-modellen. 
 
8.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Lärarna i studien beskriver hur de digitala verktygen möjliggör att samlas kring ett 
innehåll och instruera, modellera samt tillsammans skapa innehåll innan det är 
dags för eleven att i grupp eller ensam skapa liknande innehåll. Detta stämmer väl 
överens med Vygotskijs tankar om att ett lärande bäst uppnås i ett socialt 
sammanhang där du interagerar och samspelar med andra genom olika typer av 
fysiska och verbala redskap (Säljö, 2014, s. 29-30).  De digitala verktygen är med 
andra ord ett redskap vi människor utvecklat som avsevärt förenklar detta samspel 
mellan lärare och dennes elevgrupp.  
 
Detta gäller även det Vygotskij benämner som utvecklingszoner, det arbete där en 
mindre kunnig person kan ta hjälp av en kunnigare för att utvecklas i sitt arbete 
(Säljö, 2014, s. 119-120).  Eleven har, genom lärarens möjlighet till modellering 
och gemensamt skapande med hjälp av framförallt smartboarden, ett utmärkt 
tillfälle att ta del av lärarens expertis av att till exempel utforma en faktatext och 
tillsammans pröva på detta för att skapa ramar och strukturer innan det är elevens 
egen tur.  
 
Ytterligare ett begrepp Säljö (2014, s. 74-75) tar upp är mediering. Begreppet 
innefattar alla form av kulturella redskap och verktyg människor skapat och 
utvecklat och hit hör förstås även de digitala verktyg vi utformat för att påverka 
och förbättra vår utbildning i skolan. Med utgångspunkt i dessa verktyg kan vi 
sedan analysera hur samspel människor emellan förändras samt hur de bidrar till 
att kunskapsbildningen förbättras och drivs framåt (Säljö, 2014, s. 74-75). Lärarna 
som deltar i studien har genom att svara på frågeställningar som hur de arbetar för 
att de digitala verktygen ska bli pedagogiska verktyg. samt vilka didaktiska 
moment de anser att eleven tränar när de använder dessa. funderat över hur den 
digitala tekniken förändrar vår undervisning och elevernas lärandesituation.  
 
Intervjuerna med lärarna låter oss förstå att det finns många positiva förändringar 
som sker i klassrummet när du har tillgång till digitala verktyg. Dock förstår vi 
samtidigt att det finns en oro över att digitala verktyg tar för stor plats i 
klassrummet och vissa lärare uttrycker rentav att de anser att användandet av 
digital teknik i den omfattning som sker idag kan vara skadligt för elevers lärande 
på olika sätt. Säljö (2014, s. 239-240) menar att de digitala verktygen, i likhet med 
andra metoder, inte är svaret på alla våra didaktiska frågor och utmaningar i 
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klassrummet utan är ett komplement som förändrar förutsättningar för hur vi kan 
utforma vårt arbete.  
 
8.2 SAMR- modellen 
 
Vid analys av de deltagande lärarnas intervjuer utifrån SAMR-modellen ser vi att 
de som använder sig av digitala verktyg oftast förefaller göra detta inom ramen för 
de två mellersta nivåerna Augumentation. och Modification. Lärarna nämner inte 
speciellt många företeelser där de enbart har bytt ut det analoga arbetsmaterialet 
mot ett digitalt, så som att läsa på en läsplatta istället för en bok, vilket enligt 
Steinberg kategoriseras under Substitution.  Däremot tas det upp flera situationer 
där läraren förstärker sina genomgångar eller stödstrukturer med hjälp av digitala 
verktyg vilket enligt Steinberg (2014, s. 21) faller inom kategorin Augumentation. 
Det nämns också flertalet funktioner med digitala verktyg som förändrar elevens 
eget arbete genom att de med hjälp av de digitala verktygen får tillgång till 
stödstrukturer som gör att denne kan arbeta på ett mer självständigt sätt. Detta kan 
anses falla inom den kategori Steinberg (2014, s. 22) kallar för Modification 
eftersom elevens faktiska arbete påverkas av dessa strukturer. Dock finns det 
mycket inom denna kategori som nämns mycket kort eller inte alls. Anna berättar 
att hon just nu får utbildning inom en lärandeplattform vid namn Classroom som 
enligt hennes beskrivning skulle kunna motsvara något i stil med det Steinberg 
beskriver som plattformar där eleverna kan dela texter med varandra och få direkt 
feedback från läraren, men att hon inte känner sig tillräckligt säker för att använda 
sig av detta i sin undervisning än. Det nämns heller inte något om skapade av 
digitala texter där eleven kan tillfoga bilder, ljud eller andra effekter. Den 
sistnämnda kategorin och även den mest avancerade vad gäller användningen av 
digitala verktyg i skolan, Redefination, återfinns inte alls i lärarnas intervjuer. 
 
9. Diskussion 
 
Detta avsnitt inleds med en diskussion gällande styrkor och svagheter kring den 
valda metoden och genomförandet av studien. Därefter kommer en 
resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning samt gällande 
styrdokument från Skolverket.  
 
9.1 Metoddiskussion 
 
Som metod för att uppnå studiens syfte - att ta reda på hur lärare använder sig av 
digitala verktyg i sin undervisning - har den kvalitativa metoden halvstrukturerade 
intervjuer använts som utgångspunkt. En riskfaktor med denna metod, som 
tidigare nämnts, är att den som intervjuar påverkar den intervjuade personen i sina 
svar. Med detta i åtanke utformades intervjuns frågor noggrant utifrån studiens 
syfte och frågeställningar för att på ett neutralt sätt samla in relevant information 
för att besvara studiens frågeställningar. Likväl kan det inte garanteras att 
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påverkan inte skedde till viss grad vilket i så fall kan anses ha påverkat resultatet. 
Larsen (2009, s. 26) menar dock att denna typ av intervjuer ger möjligheten att 
ställa följdfrågor och be den intervjuade att utveckla sina svar vilket gör att risken 
för misstolkningar således minimeras. Detta kan öka studiens validitet jämför med 
om en mer kvantitativ metod hade valts. 
 
Urvalet av informanter skedde genom det som Bryman (2018) kallar för 
tillgänglighetsprincipen då alla kommer från det omedelbara närhetsområdet till 
författaren. Informanterna var för författaren på förhand helt okända och lika så 
deras inställning till digitala verktyg. Utifrån resultatet ser vi en ganska tvetydig 
bild av lärares inställning till digitala verktyg. Hade urvalet skett utifrån principen 
att de lärare som deltar ska ha ett intresse i digitala verktyg eller om informanterna 
hade varit fler hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Stukát (2011, s 70) 
menar att urvalet och antalet informanter i studien medför att generaliserbarheten 
och representationen blir relativt låg.  
 
Initialt var föresatsen att kombinera intervjuerna med kompletterande 
observationer. Stukát (2011, s. 55) beskriver detta som ett lämpligt sätt att höja 
validiteten i din studie då du kan komplettera de intervjuade lärarnas svar genom 
att studera vad som faktiskt sker i klassrummet. Detta fick på grund av tidsbrist 
dock tas bort men hade om tid funnits styrkt studiens trovärdighet.  
 
 
9.2 Resultatdiskussion  

9.2.1 Vilka digitala verktyg använder lärare i sin undervisning? 
 
I grundskolans läroplan står det att skolans uppdrag är att ge eleverna förmågan att 
kunna orientera sig i en föränderlig och komplex verklighet där digitaliseringen 
ökar och förändringstakten blir allt snabbare. Eleven ska i sin utbildning ges 
möjlighet att lära sig hantera den digitala tekniken (Skolverket, 2018, s. 7-8). 
 
Utifrån detta ser vi att inställningen att inte alls använda sig av digitala verktyg 
inte går ihop med de styrdokument vi lärare har att förhålla oss till när vi 
undervisar i skolan. Resultatet från denna studie där en tredjedel av lärarna nästan 
helt undviker att arbeta med digitala verktyg i årskurs F-3 visar på den oerhörda 
vikten av de förtydliganden som sedan en tid tillbaka gjorts av regeringen gällande 
lärares växande digitala uppdrag (Regeringskansliet, 2017).  
 
Under den tidigare forskning som har gjort så läggs störst vikt av Fleischer (2013), 
Perselli (2014) och Nurmilaakso (2015) på den bärbara datorn. Endast Willermark 
(2018) nämner surfplattan och Ahlbäck (2018) diskuterar användandet av 
smartboarden. De lärare som använder digitala verktyg i studien uppger att de 
framförallt använder I-pad och smartboard och endast en lärare använder sig av 
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dator (eg, chromebook) till sina elever. Här har det alltså skett en förskjutning i 
vilka digitala verktyg som är vanligast.  
 
Smartboarden används enligt Ahlbergs (2018, s.111) studie inom läs- och 
skrivundervisningen främst som ett modelleringsverktyg för gemensamt lärande 
och skapande vilket återspeglas av flertalet lärare som beskriver detta som 
huvudfunktionen för den digitala skrivtavlan även i deras klassrum. Arbetssättet 
förefaller vara uppskattat bland lärarna och tillskrivs många fördelar för 
undervisningen.   

9.2.2 Vilka didaktiska moment tränas vid användning av de digitala 
verktygen? 
 
Nurmilaaksos studie (2015, s. 103) påtalar fördelen med att på ett enklare sätt 
kunna förändra och förbättra texten under arbetets gång utan att det skapar 
merarbete som gör processen för skrivandet längre och kognitivt svårare för 
eleven. Detta är något som de lärare som använder digitala verktyg lyfter under 
sina intervjuer och som anses vara till fördel för mängden text eleven orkar skapa. 
Enligt läroplanen för svenska är det dessutom ett kunskapskrav för årskurs 3 att 
eleven ska ha fått träna på och klara av att skriva kortare texter digitalt 
(Skolverket, 2018, s. 263). 
 
Något som lärarna i denna studie lyfter i högre grad än den tidigare forskningen är 
den fördel elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha av de digitala verktygen i 
form av exempelvis talsyntes och ljudböcker.  
 
Som tidigare nämnts så stämmer lärares användning och åsikter kring 
smartboarden överens med det som framkommit i Ahlbäcks studie (2018, s. 111 – 
112). Både i Ahlbäcks studie och under intervjuerna framkommer fördelar med att 
kunna samlas kring en större gemensam skärm för att tillsammans arbeta och titta 
på nya typer av texter och uppgifter.   

9.2.3 Hur arbetar lärare för att de digitala verktygen ska fungera som 
pedagogiska verktyg? 
 
En problematik som framkommer i Willermarks (2018, s. 109) studie är att den 
digitala tekniken av vissa snarare uppfattas som någonting som ska ”läggas till” i 
undervisningen än något som ska förändra själva undervissningspraktiken. Det är 
således viktigt att läraren fokuserar på vad den digitala användningen bidrar med i 
undervisningen när dessa detta skall användas.  
 
Samtliga lärare som använder digitala verktyg i studien uttrycker åsikter som 
stämmer överens med den Willmarks studie visar på genom att planera sitt digitala 
användande med utgångspunkt i läroplanen och vad dessa kan bidra med som inte 
andra arbetsmetoder kan. Lärarna i studien uttrycker dock en ökad oro inför att 



 

 32 

inte hinna med att sätta sig in i all de digitala resurser de skulle vilja eller bör 
använda sig av. Detta kan kanske ses som en naturlig utveckling av att det digitala 
användandet ökar samtidigt som alla andra arbetsuppgifter fortfarande finns kvar.  
 
I Persellis (2014, s. 137) studie framkommer det i likhet med denna att lärare 
fortsatt anser att det digitala inte ska ta överhand utan att det bästa är om det 
blandas då en metod eller ett verktyg inte kan anses vara tillräckligt för att lösa alla 
pedagogiska och didaktiska frågor som undervisningen ålägger oss att reda ut. 
 
Om vi tittar på kunskapskraven för svenskämnet i årskurs F-3 (Skolverket, 2018, s. 
263) ser vi dessutom att vi inte skulle kunna tillgodose alla kraven om vi använde 
oss av enbart digitala verktyg då ett av kraven är att kunna skriva texter med läslig 
handstil.  

9.2.4 Hur tycker lärare att digitala verktyg påverkar deras undervisning? 
 
En tidigare nämnd fördel inom både tidigare forskning och denna studie är den 
Tyréns (2013, s. 40-41) studie tar upp angående den ökade enkelheten i att skapa 
och redigera texter. I sin studie tar Tyrén även upp motivationsaspekten vilket lyfts 
av flertalet lärare i denna studie. Elevers motivation till att arbeta verkar alltså 
tendera att öka när de får använda digitala verktyg. Tyrén studie (2013, s. 40-41) 
visar vidare att elever tenderar att nå länge i sin skrivutveckling om de har tillgång 
till digitala verktyg att arbeta med vilket stämmer bra överens med lärarnas 
uttalande kring att elevers eventuella brister inom läs- och skrivförmågan till viss 
del kan kompenseras med hjälp av talsyntes, stavningskontroller och liknande 
hjälpprogram. 
 
Dock står sig inte den positiva påverkan av digitala verktyg sig oemotsagd varken 
inom tidigare forskning eller i denna studie. Samma studie av Tyrén (2013, s. 
39) visar på att elever tenderar att delta mindre i och glömma bort det sociala 
samspelet när de använder för mycket digitala verktyg. De lärare i denna studie 
som inte använder sig av digitala verktyg uttrycker liknande åsikter och menar i 
likhet med Tyrén studie på att eleverna tappar den oerhört viktiga förmågan att 
kommunicera och interagera med varandra om lärandesituationerna inte utformas 
till att träna dessa färdigheter.  
 
Tyréns (2013, s. 40) studie pekar även på att läsförmågan hos de elever som i 
större utsträckning använder digitala verktyg tenderar att läsa mindre och därmed 
får en minskad läsförmåga. Lärarna i studien som ställer sig frågande till digitala 
verktyg menar i likhet med detta att eleven ägnar så mycket tid åt sin I-pad på sin 
fritid att skolan behöver erbjuda andra informationskanaler. 
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10. Slutsats och vidare forskning  
 
Utifrån studiens resultat och tidigare forskning och gällande styrdokument kan vi 
avgöra att det åligger alla lärare att undervisa i användandet av digitala verktyg 
men att detta än så länge inte uteslutande efterföljs eller ses som något odelat 
positivt. Det förefaller vara en bit kvar till dess att alla lärare i svenska skolan 
använder de digitala verktygen så som föreskrivs och vi kan utifrån denna studie 
förvänta oss en fortsatt debatt kring de digitala verktygens roll i skolan. De lärare 
som använder sig av digitala verktyg förefaller ha många tankar kring hur och 
varför de använder dem samt vara medvetna om att en balans mellan digitala och 
andra metoder är att föredra för att fånga in alla förmågor som eleverna ska tränas 
igenom sin skolgång. Man kan även se en tendens till att lärare vill utvecklas och 
lära sig mer om hur de kan använda den digitala tekniken, inte minst genom att 
arbeta utifrån pedagogiska plattformar och använda sig mer av de digitala delarna 
som läromedlen idag erbjuder.  
 
Denna studie kan ses som ett bidrag till hur lärare uppfattar arbetet med digitala 
verktyg i dagens skola. I vidare forskning vore det intressant att anta ett annat 
perspektiv och istället utgå ifrån vad eleverna anser om användandet av digitala 
verktyg i skolan. Våra elever har trots allt så gott som alla växt upp med stor 
tillgång till denna digitala utrustning redan från väldigt låg ålder medan lärarkåren 
fortfarande är markant delad mellan de som växt upp i ett digitalt samhälle och de 
som inte har det.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

Vilken behörighet har du? 
Hur länge har du arbetat inom yrket? 
I vilken årskurs undervisar du just nu?  

 

Studiens frågeställning 

- Vilka olika typer av digitala verktyg väljer lärare i årskurs F-3 att använda sig av 
i läs- och skrivinlärningen? 
- Hur använder lärare de digitala verktygen i läs- och skrivinlärningen så att de blir 
ett pedagogiskt verktyg? 
- På vilket sätt upplever lärare att dessa digitala verktyg påverkar undervisningen 
och elevernas lärande vad gäller läsning och skrivning? 
 

Frågor till intervju 

Använder du digitala verktyg i din undervisning? 
Hur ofta och när använder du digitala verktyg? 
Hur väljer du vilka digitala verktyg du använder?  
Har ni något gemensamt tänk på er skola? 
I vilket syfte använder du de digitala verktygen? 
Hur anser du att användandet av digitala verktyg påverkar din undervisning? 
Hur jobbar du för att de digitala resurserna ska bli pedagogiska verktyg? 
Anser du att du har/fått tillägna dig tillräcklig kompetens? 
Hur tycker du att de digitala verktygen påverkar elevernas inlärning vad gäller läs 
och skrivinlärningen? Ge gärna exempel på både positivt och negativt.  
Finns det något annat att tillägga om digitala verktyg som vi inte berört? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev och samtyckesblankett. 
 
 

 
 
Informationsbrev till lärare 
 
Intervjuer och observationer i samband med examensarbete i 
grundlärarutbildningen 
 
Mitt namn är Fanny Salomonsson Boström och jag studerar till grundskollärare med inriktning mot F-
3 på Högskolan Dalarna. Under min sista termin skriver jag ett examensarbete som syftar till att 
undersöka lärares användande av digitala verktyg i läs- och skrivinlärningen i ovannämnda årskurser. 
För att undersöka detta kommer jag att göra ett antal intervjuer som kompletteras med observationer 
av verksamma lärare i årskurs F-3. 
 
Du tillfrågas härmed om du är intresserad av att delta i undersökningen som handlar om hur 
lärare i årskurs F-3 använder sig av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats, eller annan överenskommen plats, under 
veckorna (?) och kommer att ta ungefär 30 minuter i anspråk.  
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller den skola du arbetar vid kommer 
att namnges i arbetet. Intervjuerna behöver spelas in för att materialet ska bli lättare att hantera. Endast 
jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Inspelningen kommer att raderas så snart 
examensarbetet är godkänt. Du kommer även att få möjlighet att ta del av examensarbetet när det är 
färdigställt via den mailadress du angett.  

Din medverkan skulle bidra till en större kunskap om lärares användning av 
digitala verktyg inom läs- och skrivundervisningen och jag skulle därför vara 
väldigt tacksam om du väljer att medverka i min undersökning. Om du önskar 
delta, skriv under med ditt namn här nedan och lämna åter till mig så snart som 
möjligt så kommer vi överens om passande tid och plats. Ytterligare upplysningar 
lämnas av mig eller nedanstående handledare.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

Student:    Handledare: 

Fanny Salomonsson Boström Lottie Lofors-Nyblom   

Fanny Salomonsson Boström Lottie Lofors-Nyblom  

fanny.salomonsson@assaredsskolan.se llo@du.se 

 


