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Abstract 

Title: Teachers´ use of digital tools in Swedish teaching – A qualitative study about six 

teachers’ Swedish teaching and how it has been changed by the use of digital tools in grades 1-

3.  

Author: Niclas Atterlid 

Supervisor: Charlott Neuhauser 

Year: Spring term 2018 

The aim of this study has been to examine how teachers’ Swedish teaching has changed by the 

use of digital tools. Life stories as a method was used to gain a deeper insight into the teachers’ 

lives. The material was then analysed by using the theoretical framework TPACK. Two 

questions have been formulated to achieve the aim of the study: 

• How do teachers´ in grades 1-3 describe the change of their Swedish teaching by the 

use of digital tools? 

• What affects teachers´ use of digital tools in Swedish teaching?  

The result shows that digital tools have changed the Swedish teaching as they give the teachers´ 

new ways to present the subject content. By using digital tools, the teachers´ state that they now 

are able to capture the student group more easily than before. IPad is the digital tool the 

teachers´ use the most. It is used primarily in the pupils´ writing process and teachers´ 

emphasize that the use of iPad makes it easier to visualize and illustrate the pupils´ texts. The 

result also shows that teachers´ attitude towards the use of digital tools in Swedish teaching was 

an aspect that did not affect their use of them. Although there were several other factors that 

did affect their use:  

• The availability of digital tools at the school 

• The support of digital tools 

• Teachers´ views of the advantages and disadvantages of using digital tools 

Keywords: digital tools, grade 1-3, teacher, life stories, Swedish teaching. 

Nyckelord: digitala verktyg, årskurs 1-3, lärare, livsberättelser, svenskundervisning. 
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1. Inledning 

Det svenska samhället utvecklas och förändras ständigt vilket också påverkar skolan. Vi rör 

oss mot ett mer digitaliserat samhälle som utmanar den traditionella synen på kunskap och 

hur lärande går till. Digitaliseringen och det dolda budskapet som Internet förmedlar är att 

du kan välja hur du vill lära dig, vad du vill lära dig, när du vill lära dig, av vem du vill lära 

dig och med vem du vill lära dig (Steinberg 2013, s. 34). Detta ställer därmed nya krav på 

dagens lärare.  

När datorn introducerades i skolans värld på 1990-talet sågs den inte som något 

anmärkningsvärt. Man menade att det inte krävdes någon fortbildning eller träning för att 

använda datorerna utan de ansågs endast vara ett nytt verktyg, precis som pennan och pappret 

(Löfving 2012, s. 9). När tekniken sedan utvecklades förstod man att synsättet kring detta 

digitala verktyg inte längre höll och synen på datorn fick en bredare och större betydelse i 

skolan. Löfving betonar att digitala verktyg är en viktig del i våra liv och förmågan att lära 

sig att använda dem på rätt sätt är något vi alla måste utveckla (ibid. s. 29). Vikten av att 

använda digitala verktyg och förmågan att utveckla digital kompetens betonas även i den 

nya reviderade läroplanen som börjar gälla från och med juli 2018 (Skolverket 2017).  

Under min praktik har jag endast vid ett fåtal tillfällen sett hur lärare arbetar med digitala 

verktyg i undervisningen. Samtidigt har jag under lärarutbildningen fått kunskaper om hur 

användningen av digitala verktyg kan fungera som ett viktigt komplement till traditionell 

undervisning. Löfving (2012) menar att skolan idag är dålig på att ta vara på de digitala 

verktygen i undervisningen. Författaren menar att de kan fungera som stöd för lärandet och 

bör ses som något betydelsefullt, vilket alla lärare kan dra nytta av. Lärare måste våga 

samarbeta med sina kollegor och våga misslyckas i tillämpandet av digitala verktyg i 

undervisningen (ibid.).  

Mishra & Koehler (2006) menar att lärare bör besitta och samspela mellan tre olika 

kompetenser för att möta digitaliseringen och samhällets krav; den pedagogiska-, ämnes- 

och tekniska kompetensen. Det är den tekniska kompetensen som står i fokus i denna studie 

vilket innebär att lärare kan integrera och använda digitala verktyg i undervisningen som på 
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ett effektivt sätt gynnar elevers lärande. Frågan är dock om det är möjligt för lärare att hänga 

med i utvecklingen av digitala verktyg och förändra sin undervisning utifrån dem? Har lärare 

tillräcklig kompetens för att möta dessa nya yttre krav?  

I denna studie kommer jag med hjälp av livsberättelser som metod studera hur lärare 

använder digitala verktyg och hur dessa har förändrat svenskundervisningen. 

Undersökningen kommer bidra med nya perspektiv kring lärares olika tillämpning av 

digitala verktyg och synliggöra de stora förändringarna i deras svenskundervisning som 

dessa bidragit med.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs bakgrunden till studiens övergripande forskningsområde som består 

av Skolverkets rapporter om IT-användande och IT-kompetens i skolan, hur skolans 

styrdokument har förändrats och påverkats av ett mer digitaliserat samhälle samt en 

avslutande del där studiens centrala begrepp definieras.  

2.1 Skolverkets rapporter om IT-användande och IT-kompetens 

i skolan 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp förskolans, skolans 

och vuxenutbildningens IT-användande och IT-kompetens. Uppföljningarna har genomförts 

med kvantitativa metoder i form av enkätundersökningar med ett urval av elever, lärare, 

förskolepersonal och rektorer. Mätningarna har fokuserat på elevers och lärares IT-

användning och IT-kompetens samt vilka förutsättningar det finns i verksamheterna för att 

använda IT.  

I Skolverkets andra uppföljningsrapport som genomfördes 2012 (Skolverket 2013) framkom 

det att mycket förändrades i skolorna på endast några år gällande IT-användande och IT-

kompetens hos elever och lärare. Rapporten visade att både lärares och elevers tillgång till 

datorer och surfplattor ökat men att lärare samtidigt har ett ökat kompetensutvecklingsbehov 
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av IT. Det framkom dock att lärare ofta begränsas att använda IT i undervisningen beroende 

på att tekniken krånglat eller ett bristande pedagogiskt stöd. De rektorer som deltagit i 

rapporten upplevde att många lärare inte besitter tillräcklig digital kompetens för att använda 

och anpassa digitala verktyg i undervisningen. Samtidigt anser en tredjedel av rektorerna att 

de själva inte ansåg sig ha tillräcklig digital kompetens för att utveckla IT-användandet i 

undervisningen och för att leda skolans IT-strategiska arbete.  

I den senaste rapporten (Skolverket 2016) visar resultatet att skolors IT-användande och IT-

kompetens utvecklats. Resultatet visar att det finns en fortsatt ökad tillgång till IT-utrustning 

och att eleverna fått en större tillgång till antingen datorer eller surfplattor från skolorna. En 

annan utveckling är att själva användandet av IT ökat. Surfplattan har fått ett stort 

genombrott i förskola och grundskola, tekniken används främst inom ämnena svenska och 

samhällskunskap. Rapporten visar även på negativa konsekvenser av den ökade tillgången 

av digitala verktyg på skolorna. Elevernas användning av mobiltelefoner under lektionstid 

har visat sig störa arbetsron i klassrummet. Ett annat oroväckande resultat är att elevernas 

IT-kompetens inte har förändrats särskilt mycket sedan den tidigare rapporten och att 

lärarnas behov av IT-kompetensutveckling kvarstår.  

2.2 Lgr 11 – den nya reviderade läroplanen 

Från och med 1 juli 2018 kommer det ske förändringar i skolans styrdokument. Denna 

förändring handlar främst om att utbildningen ska ge eleverna kunskaper och förmågor som 

krävs för att vara aktiva medborgare i samhället. Digital kompetens är en viktig aspekt som 

betonas och något som man menar att eleverna måste utveckla. I den nya reviderade 

läroplanen (Skolverket 2017), som blir obligatorisk från och med läsåret 2018/2019, betonas 

även användningen av digitala verktyg i undervisningen. Det som skiljer den nya reviderade 

läroplanen från tidigare läroplaner är bland annat att det finns ett stycke som förtydligar och 

förstärker den digitala kompetensen. Detta säkerställer att eleverna får möjlighet att utveckla 

den. Tidigare har begreppet digital kompetens nämnts men har varit öppet för olika 

tolkningar.  
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Denna förändring berör alla skolämnen och samtliga medarbetare i skolan. Lärarens roll i 

detta blir att organisera, planera och genomföra undervisning med digitala verktyg som 

främjar elevernas inlärning och kunskapsutveckling. Rektorn bär ansvaret att fortbilda den 

berörda personalen. Läroplanen betonar även det kollegiala lärandet och menar att utbytet 

av kunskaper och erfarenheter mellan lärarna är av stor vikt i denna förändring. En annan 

stor förändring är att alla elever ska få tillgång till digitala verktyg i undervisningen.  

2.3 Centrala begrepp 

ASL ASL är en förkortning på ”Att skriva sig till läsning” och är en 

metod som används i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Elevernas skrivande sker antingen på datorer eller surfplattor för 

att lära sig läsa och skriva (Hultin & Westman, s. 9).  

Bågen och Pilen Bågen och Pilen är namnen på två arbetsmaterial som givits ut av 

Alfamax. Bågen syftar främst till att öka elevernas läsinlärning 

och det efterföljande materialet Pilen strävar mot att 

vidareutveckla elevernas läs- och skrivförmåga. I materialen 

finns det laborativa övningar, arbetsblad och även digitala delar 

(Alfamax 2017).  

Digital kompetens  Innebär att man förstår och använder digitala verktyg samt hur 

digitaliseringen påverkar samhället, även att man ständigt har ett 

ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till digital teknik och att 

man med hjälp av digital teknik kan lösa olika problem. Digital 

kompetens är något som förändras utifrån hur samhället och 

tekniken ständigt utvecklas (Skolverket 2017).  

Digital teknik  Används som synonym till digitala verktyg.  

Digitala verktyg  Inkluderar både fysiska redskap som till exempel dator, 

pekplatta, mobiler men även system, programvaror, webbtjänster 

och sociala medier (Löfving 2012, s. 12).   
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IKT   Informations- och kommunikationsteknik. Det är ett 

övergripande begrepp som beskriver hur digitala verktyg 

används för datorbehandling och kommunikation (Skolverket 

2017, s. 9).  

IT Informationsteknik. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning är en ämnesdidaktisk studie i ämnet svenska. Syftet med denna studie 

är att med hjälp av livsberättelser som metod studera hur lärares svenskundervisning har 

förändrats genom att använda digitala verktyg. Syftet har konkretiserats i två frågeställningar 

som studien avser att svara på:  

• Hur beskriver lärare inom årskurs 1-3 att användningen av digitala verktyg förändrat 

deras svenskundervisning? 

• Vad påverkar lärares användning av digitala verktyg i svenskundervisningen? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien utgår ifrån det 

teoretiska ramverket Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) som 

används för att analysera det empiriska materialet. Nedan presenteras denna modell i detalj 

samt en kort beskrivning av dess ursprung, Pedagogical Content Knowledge (PCK).  

4.1 PCK – Pedagogical Content Knowledge 

Bakgrunden till det teoretiska ramverket ”TPACK” har sitt ursprung från det teoretiska 

begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK). Begreppet myntades först av Lee 
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Shulman (1986), tidigare professor i pedagogisk psykologi. Shulman menar att skickliga 

lärare bör kombinera sina ämnes- och pedagogiska kunskaper och inte se dessa som enskilda 

delar. Han betonar samspelet och tillämpandet av dessa, vilket därmed kan ses som 

ämnesdidaktik (ibid.). Det är alltså inte tillräckligt att endast vara ”expert” inom 

ämnesområdet eller att endast vara en duktig pedagog för att behärska den särskilda 

kompetensen som läraryrket kräver (Tallvid 2010, s. 25). Modellen har beskrivits och 

konkretiserats av Mishra & Koehler (2006) där ”C” står för ämneskunskaper och ”P” för 

pedagogiska kunskaper:  

 

 
 

Figur 1: Mishra & Koehler (2006, s. 1022). 

 

4.2 TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge 

Technological Pedagogical Content Knowledge, förkortat TPACK, är ett teoretiskt ramverk 

och en vidareutveckling av Shulmans (1986) teori om PCK. Ramverket skiljer sig från den 

ursprungliga modellen då ytterligare en dimension skapats, teknisk kunskap. Mishra & 

Koehler (2006) menar att denna dimension är en viktig aspekt som har fått en alltmer 

betydande roll i samhället i dag. Detta ramverk introduceras därmed som ett sätt att tänka 

för lärare som behöver förstå hur man effektivt integrerar teknik i sin undervisning. Nedan 

följer en detaljerad beskrivning av modellen.  
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Figur 2: TPACK-ramverket och dess komponenter (Mishra & Koehler 2009, s. 63). 

I TPACK-ramverket (figur 2) finns det tre kunskapskomponenter som representeras av tre 

cirklar: Teknisk kunskap (TK), pedagogisk kunskap (PK) och ämneskunskap (CK). Lika 

viktigt inom denna ram är förhållandet mellan dessa komponenter. Det innebär att de ska 

samspela med varandra och inte ska ses som åtskilda. Mishra & Koehler (2006) menar att 

en effektiv undervisning med teknik kräver samtliga delar inom TPACK som helhet. Vidare 

menar författarna att om samverkan sker mellan kompetenserna får eleverna en djupare 

inlärning, vilket är den centrala tanken enligt modellen (ibid.).  

Pedagogical Knowledge, översatt till pedagogisk kunskap (PK) är en djup kunskap om olika 

lärandeprocesser och metoder för undervisning och lärande. Denna form av kunskap 

innefattar bland annat att läraren planerar utifrån elevgruppen och att man utför lektioner på 

olika sätt beroende på elevernas kunskapsnivå och förkunskaper. Läraren har en djup 

förståelse för hur elever konstruerar kunskaper vilket i sin tur kräver förståelse för sociala 

och kognitiva teorier om lärande.  
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Content Knowledge, översatt till svenska ”Ämneskunskaper” (CK) är lärarens kunskap om 

det aktuella ämnet som ska läras ut. Det handlar om kunskaper om centrala begrepp, fakta 

och teorier inom ämnet man undervisar i. Läraren är även medveten om hur olika ämnens 

innehåll skiljer sig åt.  

Technological Knowledge, översatt till svenska ”Teknisk kunskap” (TK) är kunskap om 

vilka eller vilken teknik läraren väljer att använda i sin undervisning. Mishra & Koehler 

(2006) menar att teknik ständigt utvecklas och att den nuvarande tekniken som finns idag 

eventuellt kommer att försvinna inom en snar framtid, vilket kräver att lärare måste hänga 

med i utvecklingen. Oavsett vilken typ av ny teknik som utvecklas kommer kunskapen och 

anpassningen av den alltid vara viktig att lära sig.  

TK innefattar kunskaper om två grupper av teknologi:  

• Standardteknik som till exempel penna, papper och böcker.  

• Avancerad teknik som datorer och användning av Internet. Det handlar bland annat 

om hur man använder ordbehandlingsprogram, webbläsare och e-post.  

Pedagogical Content Knowledge, översatt till svenska ”Pedagogisk ämneskunskap” (PCK). 

Detta är förhållandet mellan pedagogiska kunskaper och ämneskunskaper som Shulman 

(1986) presenterat. 

Technological Content Knowledge, översatt till svenska ”Teknisk ämneskunskap” (TCK) är 

förhållandet mellan (TK) och (CK) som handlar om en förståelse om hur teknik bör användas 

och hur den kan påverka undervisningen. Mishra & Koehler (2006) menar att lärare måste 

behärska mer än endast ämnet de undervisar i. De måste också ha en djup förståelse för hur 

ämnet kan påverkas genom tillämpning av teknik. Vidare menar författarna att valet av 

teknik antingen kan möjliggöra eller begränsa ämnesinnehållet.  

Technological Pedagogical Knowledge, översatt till svenska ”Teknisk pedagogisk kunskap” 

(TPK) är förhållandet mellan (TK) och (PK) vilket handlar om lärarens kunskap om hur 

undervisning och lärande förändras när teknologi används. Det innebär att läraren har en 

förståelse för att det finns olika verktyg som passar för en viss uppgift. Läraren vet vilket 
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verktyg som passar den specifika elevgruppen och därmed är medveten om de pedagogiska 

för- och nackdelarna som finns med att använda teknik i undervisningen.  

 

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som bedrivits inom studiens 

forskningsområde. Salavati (2016) talar om det komplexa arbetet med digitala verktyg i 

undervisningen medan Agélii Genlott & Grönlund (2013) fokuserar på effekterna av att 

integrera IKT i svenskundervisningen. Tallvids (2016) undersökning ger denna studie 

ytterligare ett perspektiv kring lärares negativa inställning till användandet av datorer i 

undervisningen. Den tidigare forskningen belyser olika aspekter som kan kopplas till 

studiens frågeställningar och övergripande syfte. 

Sadaf Salavati, universitetslektor på Linnéuniversitet har i sin avhandling (2016) genomfört 

en etnografisk studie där syftet har varit att undersöka komplexiteten kring lärares arbete 

samt deras användande av digital teknik i undervisningen. Informanterna har bestått av fyra 

lärare som både har intervjuats och observerats, även skolledare och annan personal från 

kommunen har deltagit men endast intervjuats. Salavati (ibid.) betonar att denna forskning 

endast har utgått ifrån lärares perspektiv gällande deras användande av digital teknik i 

undervisningen och inte tagit hänsyn till andra aspekter såsom om denna teknik är effektiv 

för elevernas lärande eller inte. Resultatet av denna studie visar att det finns en stor 

komplexitet i lärares vardagliga användning av digital teknik vilket bekräftas av den tidigare 

forskningen som gjorts inom området. Studien visar även en komplexitet som handlar om 

hur organisationen är uppbyggd kring användandet av teknik, hur skolledningen är 

beslutsfattande kring detta och hur kommunen tillhandahåller de tekniska resurserna. 

Resultatet visar även att pedagogers utlärningsmetoder och användning av digital teknik 

påverkas av deras världsbilder, förhållningssätt och värderingar. Till sist skriver Salavati att 

lärare som har en elevcentrerad pedagogik i högre grad använder sig av digital teknik i 

jämförelse med lärare som har en lärarcentrerad pedagogik.  



 10 

Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund, doktorand respektive professor på 

Handelshögskolan vid Örebro Universitet, genomförde en studie (2013) med syftet att bidra 

med en ny metod gällande elevers tidiga läs- och skrivutveckling. Undersökningen 

omfattades av 87 elever i årskurs 1, vilka sedan delades upp i olika grupper. Två testgrupper 

skapades där lärarna använde modellen STL (Skriva sig till lärande) i undervisningen. Detta 

inkluderade att elever fick använda datorer och andra IKT-verktyg för att skriva texter och 

sedan diskutera dessa tillsammans med läraren och de resterande i elevgruppen. De andra 

två kontrollgrupperna hade under samma tid en traditionell undervisning. Metoden som 

användes i denna studie var dels mätningar av elevernas skrivna texter och dels observationer 

när eleverna utförde dessa. Resultatet av denna studie visar att elevernas läs- och 

skrivförmåga varierade i de olika grupperna. I testgrupperna ökade elevernas läs- och 

skrivförmåga då eleverna skrev texter med tydligare innehåll, struktur och med ett mer 

utvecklat språk (ibid. s. 98). Forskarna menar att de goda resultaten dels kan förklaras på 

grund av den teknologi som användes men främst på grund av samspelet mellan tekniken 

och elevernas diskussioner kring de skrivna texterna. De betonar därmed vikten av datorn 

som verktyg och hjälpmedel i svenskundervisningen då eleverna dels kunde läsa sina 

klasskamraters texters lättare och dels för att de inte behövde utöva sina motoriska 

färdigheter i skrivandet. Resultatet visar även att IKT som verktyg i undervisningen gynnar 

alla elever, oavsett nivå. Detta då de elever som ännu inte hade lärt sig läsa ändå kunde 

medverka i samtalen kring sina klasskamraters texter samt ge feedback.  

Martin Tallvid, universitetslektor vid Göteborgs universitet har i sin fallstudie (2016) 

undersökt lärares tveksamhet inför pedagogisk användning av datorer i undervisningen. 

Tallvid har försökt förstå vilka bakomliggande argument lärare har som uttrycker att de inte 

vill använda datorer i undervisningen. Han har i denna etnografiska studie följt sex olika 

lärare som har intervjuats och observerats under fem 90-minuters fortbildningstillfällen. Av 

resultatet kunde Tallvid kategorisera lärarnas argument i fem övergripande grupper:  

• Lack of technical competence 

• Not worth the effort 
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• Insufficient material 

• Diminishing control 

• Lack of time 

I det första argumentet framkom det att lärarna, trots att de hade god datorvana, inte visste 

hur man bör använda datorerna i pedagogiskt syfte. Det framkom även att lärarna kände en 

osäkerhet kring sin egen förmåga att lösa eventuella tekniska problem i klassrummet. I det 

andra argumentet menade lärarna att användningen av datorer i undervisningen inte var värd 

ansträngningen. Dels på grund av att planeringen av detta tog alldeles för lång tid och dels 

för risken att eleverna skulle arbeta med fel saker. I det tredje argumentet menade lärarna att 

det inte fanns många digitala läromedel att tillgå och det tillgängliga gratismaterialet på 

Internet ansågs hålla låg nivå. I det fjärde argumentet framkom det att lärarna upplevde att 

eleverna lätt distraherades av datorerna vid genomgångar. Lärarna uppfattade även att 

eleverna hade svårt att orientera sig på Internet eftersom information i en lärobok inte är 

uppbyggd på samma sätt. Det sista och viktigaste argumentet var bristen på tid. Lärarna 

menade att det var väldigt svårt och tidskrävande att skapa uppgifter och undervisning som 

byggde på användning av datorer. Planeringen bestod av att hitta tillgängligt material samt 

att testa det innan lektionen.  

 

6. Material och metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens undersökningsmetod och följs av en metoddiskussion. 

Vidare presenteras studiens urval och avgränsningar, etiska ställningstaganden, informanter, 

validitet och reliabilitet och datainsamling.  

6.1 Undersökningsmetod och metoddiskussion 

Den undersökningsmetod som denna studie bygger på är livsberättelser. En livsberättelse 

definieras som en berättelse av en person som berättar om sitt liv eller olika 
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aspekter/teman/perspektiv av sitt liv (Johansson 2005, s. 23). I denna studie är det lärarnas 

egna tolkningar av sig själva och sin sociala värld som är centrala. Johansson (2005) menar 

att berättelsen bland annat formas genom individen själv av situationen vid intervjutillfället.  

Denna undersökning är en samhällsvetenskaplig studie som bygger på kvalitativa metoder. 

Ahrne & Svensson definierar kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp för de 

metoder som bygger på intervjuer, observationer eller textanalys (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 9). Fördelen med kvalitativa metoder är man i forskarrollen ofta kommer nära den miljö 

och människor som studeras (ibid.). För att besvara studiens syfte och frågeställningar har 

intervjuer tillämpats och en intervjuguide har utarbetats (se bilaga 1). Intervjuerna är 

semistrukturerade till sin form vilket innebär att forskaren i förväg har valt ut teman som 

samtalet är inriktat mot (Dalen 2015, s. 35). Denna intervjuform bidrar med att öppna upp 

för nya intressanta ämnen och infallsvinklar i samtalet.  

Livsberättelser som metod används i denna studie för att få en fördjupad inblick i lärarnas 

egna erfarenheter och upplevelser av digitala verktyg i svenskundervisningen. Om 

kvantitativa metoder hade använts hade resultatet inte gett några ingående svar. Resultatet 

hade istället blivit en jämförelse av olika svar och det hade inte varit möjligt att besvara 

frågeställningarna.  

6.2 Urval och avgränsningar 

För att kunna besvara studiens två frågeställningar har sex lärare intervjuats. Totalt har 10 

lärare kontaktats via mail varav sex valde att medverka i studien. Lärarna arbetar alla på 

samma skola i Stockholms innerstad. Skolan har tidigare varit min praktikplats under 

utbildningens VFU-perioder och jag valde att genomföra studien på denna skola då jag är 

bekant med lärarna sedan innan. Jag ser detta som en fördel då livsberättelser som metod 

bygger på att lärarna öppnar upp sig och berättar om sitt liv. Skolan är även relevant för 

denna undersökning då lärarnas ålder och yrkeserfarenhet varierar. En avgränsning som 

gjorts gällande materialet är att sådana svar som inte var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar inte har redovisats.  
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6.3 Etiska ställningstaganden 

Studien är grundad på Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer gällande 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta är till för att skydda informanterna som 

deltar i studien. Skyddet är indelat i fyra huvudkriterier: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en kort 

beskrivning av dessa samt en avslutande del som beskriver hur kraven har tillämpats i denna 

studie.  

• Informationskravet innebär att deltagarna i studien har blivit informerade om 

studiens syfte samt vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet handlar om att skydda informanternas 

personuppgifter genom att anonymisera dem i studien samt att dessa 

uppgifter skall bevaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som forskaren erhållit endast får 

användas i forskningsändamål.  

Informationskravet tillämpades då jag mailade information om studien och dess syfte till 

respektive lärare som deltog i studien. Jag valde dock att återigen informera om studiens 

syfte under intervjutillfällena då det till viss del förändrats. De resterande kraven fick lärarna 

information om i början av varje enskild intervju samtidigt som jag beskrev på vilka sätt de 

tillämpas i studien. Jag förklarade tydligt att lärarna hade rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst under studiens genomförande och att deras namn och personuppgifter skulle 

anonymiseras. Till sist informerade jag om hur deras intervjusvar endast skulle användas i 

denna studie och inte för andra ändamål. Alla lärare accepterade dessa krav och samtliga 

intervjuer genomfördes. 
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6.4 Informanter 

I denna studie har jag valt att namnge informanterna med följande benämning: L1, L2, L3, 

L4, L5 och L6. Samtliga lärare som intervjuats har behörighet i svenskämnet i årskurserna 

F-3. Jag har även valt att presentera informanternas ålder och tidigare yrkeserfarenhet då 

detta är relevant för undersökningen. Det kan visa sig vara faktorer som påverkar lärarnas 

användning av digitala verktyg i svenskundervisningen. Detta diskuteras vidare i avsnittet 

”Sammanfattning och slutdiskussion”.  

Läraren som benämns L1 är 61 år gammal och har arbetat som svensklärare i 11 år. L1 har 

tidigare yrkeserfarenhet inom ekonomi, bokföring, redovisning och även som förskolelärare.  

Läraren som benämns L2 är 28 år gammal och har arbetat som svensklärare i tre år. L2 har 

tidigare yrkeserfarenhet inom hemtjänst och socialt arbete.  

Läraren som benämns L3 är 37 år gammal och har arbetat som svensklärare i åtta år. L3 har 

tidigare arbetat på förskola och sedan vidareutbildat sig till lärare.  

Läraren som benämns L4 är 63 år gammal och har arbetat som svensklärare i 16 år. L4 har 

tidigare arbetat som förskolelärare och fritidspedagog.  

Läraren som benämns L5 är 44 år gammal och har arbetat som svensklärare i 22 år. L5 har 

enbart arbetat som lärare under hens yrkesverksamma år.  

Läraren som benämns L6 är 60 år gammal och har arbetat som svensklärare i 36 år. L6 har 

under hela hens yrkesverksamma år arbetat som lärare.  

6.5 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativa metoder måste forskaren vara uppmärksam gällande validitet och reliabilitet. 

Båda begreppen definieras av Thurén (2007):  

Reliabilitet, tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Validitet innebär att man 

verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (ibid. s. 26). 
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Studiens validitet stärks då intervjufrågorna som ställts endast berört lärares erfarenheter och 

aspekter kring deras svenskundervisning med kopplingar till deras användning av digitala 

verktyg. Reliabiliteten stärks då informanternas svar från intervjuerna inte har ändrats under 

transkriberingen. Reliabiliteten stärks även då jag var bekant med lärarna sedan innan vilket 

troligtvis skapade en trygghet och öppnande för reflektion. Detta är enligt mig 

förutsättningar för att livsberättelser som metod ska vara framgångsrik och tillförlitlig då 

Johansson (2005) menar att berättelsen även formas av situationen vid intervjutillfället.  

6.6 Datainsamling 

De genomförda intervjuerna ägde rum på avskilda platser i undersökningsskolan mellan 12/3 

- 2018 till 19/3 – 2018 och varade ca 30 – 35 min. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon 

och finns sparade på separata ljudfiler. Vid ett senare tillfälle transkriberades intervjuerna 

via dator. Transkribering innebär att man gör sina erfarenheter tillgängliga för andra genom 

att man överför sina observationsanteckningar och intervjusvar till skrift- eller bildform 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 213).   

Det insamlade materialet strukturerades sedan utifrån en tematisering vilket innebär att 

forskaren delar upp materialet i olika centrala teman för att ta reda på var kärnan i materialet 

ligger (Dalen 2015, s. 86-88). Tematiseringen förenklade arbetsprocessen och gav en 

överblick över det insamlade materialet vilket gjorde det lättare att göra kopplingar mellan 

lärarnas svar. En del av materialet visade sig inte kunde besvara studiens övergripande syfte 

och frågeställningar och valdes därmed inte att redovisas i resultatet. 
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7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs resultatet av studiens empiriska material. Resultatet innehåller det 

bearbetade och transkriberande materialet från de sex lärarnas livsberättelser. 

Resultatavsnittet presenteras utifrån studiens frågeställningar: Hur beskriver lärare inom 

årskurs 1-3 att användningen av digitala verktyg förändrat deras svenskundervisning? Samt 

vad påverkar lärarnas användning av digitala verktyg i svenskundervisningen? Utifrån 

informanternas svar har det skapats sex underrubriker som sedan har analyserats och tolkats 

med hjälp av det teoretiska ramverket TPACK.   

 

7.1 Hur beskriver lärare inom årskurs 1-3 att användningen av 

digitala verktyg förändrat deras svenskundervisning?   

7.1.1 Den förändrade svenskundervisningen  

L1 beskriver hur det har skett förändringar i svenskundervisningen när hen börjat använda 

digitala verktyg. Vidare beskriver hen hur de digitala verktygen har öppnat en helt ny värld. 

L1 berättar hur hen använder sig av Google som resurs i klassrummet för att söka efter 

information eller använder YouTube för att åskådliggöra ord och föremål för elever som har 

svagt språk, något som L1 menar att många elever idag har.  

Idag anser L1 att hens tekniska kunskaper har utvecklats sedan hen började arbeta som lärare 

och menar att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. L1 anser sig gå från klarhet till 

klarhet med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen. L1 berättar:  

Man måste vara vaken och så hänga med lite vad som händer i den där världen överhuvudtaget 

(L1).  

Då gäller det att vara öppen och inte sitta på sin gamla betonghäck … Hänga med i 

utvecklingen, det måste jag göra hela tiden (L1).  
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L1 belyser dock att trots att hens svenskundervisning har förändrats genom användningen 

av digitala verktyg håller hen fast vid sitt gamla arbetsmaterial och beskriver fysiska bilder 

som exempel på detta. L1 menar att eleverna idag är väldigt fascinerade över handskrift och 

speciellt skrivstil då barnens tillgång och användning av digitala verktyg skapar ett sug för 

de verktyg som inte är digitala. Eleverna blir ibland trötta på allt digitalt och tycker om att 

variera mellan analogt- och digitalt arbete menar L1.  

L2 berättar att hen känner sig ha påverkats av digitaliseringen eftersom hen använder sig av 

digitala verktyg i svenskundervisningen idag. Vidare menar L2 att hens tekniska kunskaper 

har ökat genom åren. 

L3 nämner att hen har använt sig av olika digitala verktyg i svenskundervisningen och 

nämner arbetsmaterialet Bågen och Pilen samt arbetsmetoden ASL. De tekniska 

kunskaperna anser L3 har förändrats då hen använder verktygen mer idag.  

L4 beskriver att svenskundervisningen har förändrats då hen arbetar mer digitalt, främst med 

arbetsmaterialet Bågen och Pilen. Den stora förändringen är det digitala vilket skapar mer 

utrymme och tillgänglighet till information överhuvudtaget menar L4. Vidare beskriver L4 

hur hens tekniska kunskaper ökat markant och hur hen aldrig trodde att användningen av 

dator och iPad skulle bli så stort. L4 berättar att de digitala verktygen har skapat en annan 

värld och berättar vidare:  

Jag har ju fått möjlighet att gå den här utbildningen Pilen och Bågen. Det är nog det bästa jag 

gjort på många år tror jag … den har inslag ifrån när jag började som lärare till idag (L4).  

L5 berättar att användningen av digitala verktyg underlättar svenskundervisningen men 

samtidigt menar hen att man lätt kan överösas med olika typer av appar. L5 menar därför att 

det är viktigt att sålla och välja ut det som känns meningsfullt. Vidare beskriver L5 att iPad 

som verktyg är en stor hjälp vid högläsning då den ger hen möjlighet att ha läseboken digitalt 

och då kan hen visa upp boken för samtliga elever i klassrummet. L5 beskriver hur hen förut 

under högläsningstillfällen med bilderböcker hade svårigheter att synliggöra bilderna i 

boken för hela klassen. L5 menar att det tidigare var omöjligt för alla elever att se bilderna 

samtidigt och att de då var tvungna att skapa inre bilder. L5 berättar att det dock är viktigt 
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att eleverna lär sig läsa och skriva med penna och papper och betonar att eleverna också 

måste lära sig skriva läsligt och snyggt. L5 beskriver att hen arbetar på detta sätt idag och 

menar att det fortfarande fungerar väldigt bra.  

L6 beskriver hur svenskundervisningen har förändrats när hen börjat använda digitala 

verktyg. L6 berättar att hen främst använder iPad som digitalt verktyg i arbetet med den 

digitala delen av Bågen och Pilen. L6 betonar dock vikten av att eleverna ska läsa olika typer 

av böcker, såsom faktaböcker och läseböcker. L6 beskriver sin svenskundervisning idag: 

Fast den har ju förändrats så tillvida att man följer utvecklingen i teknik och allt det här men 

jag tycker ändå att grundtanken är samma för mig. Det här med upplevelsebaserat lärande, att 

det händer saker när de kommer in i klassrummet. De är sugna på att jobba för de tycker det 

är så roligt, att väcka nyfikenhet och lust att lära, att knyta an till deras verklighet de lever i, 

att få en förståelse för varför man ska lära sig läsa och skriva, att man har en mottagare i sitt 

skrivande och så vidare. Det tycker jag inte har förändrats så mycket (L6).  

L6 beskriver även att hens tekniska kunskaper har utvecklats sedan hen börjat använda 

digitala verktyg.  

Det framkommer att lärarnas svenskundervisning har förändrats och att deras tekniska 

kunskaper har ökat sedan de börjat använda digitala verktyg. Det kan tolkas som att digitala 

verktyg är här för att stanna och något lärare måste använda idag. Vissa av lärarna uttrycker 

dock att de inte vill välja bort traditionella arbetssätt, som att skriva med papper och penna. 

Det blir därmed tydligt att de talar om vikten av att använda både standard- och avancerad 

teknik och att de har kunskaper om vilken teknik de bör använda i klassrummet vilket ger 

uttryck för TK.  

7.1.2 Lärarnas svenskundervisning idag 

L2, L3, L4 och L5 betonar att de använder digitala verktyg i svenskundervisningen mest för 

sin egen skull. L4 berättar att hen använder sig av dem i planeringsarbetet och för att söka 

arbetsmaterial på Internet. L1, L2 och L6 nämner att de använder digitala verktyg främst vid 

genomgångar. L5 berättar att de digitala verktygen används för att skapa variation i 

undervisningen och för att fånga elevgruppens intresse.  
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L4 och L5 nämner att iPad är det digitala verktyg som eleverna använder för att skriva på. 

L5 berättar att hen även använder iPad till elever som behöver lyssna på texter. L6 berättar 

hur hen använder en kamera för att ta bilder på elevernas texter och läxor. Detta menar L6 

lättare åskådliggör texterna för resten av elevgruppen. L6 menar att detta bidrar till att arbetet 

med kamratbedömning och kamratstöd blir lättare då eleverna kan rätta och hjälpa varandra 

på ett enklare sätt. L4 beskriver hur iPad används till de elever som behöver extra stöd i 

svenskundervisningen och menar att hen då lättare kan se hur eleverna uttrycker sig och 

vilket språk de använder.  

L1 beskriver att skolan har köpt in ett arbetsmaterial i svenskämnet som heter Bågen och 

Pilen. I materialet får eleverna arbeta digitalt med iPad eller dator. L1 beskriver 

arbetsmaterialet som välarbetat och genomtänkt som även bygger på en vetenskaplig grund. 

L1 och L4 berättar vidare:  

Jag jobbar ju med ett material, eller vi på skolan jobbar med ett material som heter Bågen och 

Pilen. Bågen kopplar direkt till Bornholmsmodellen så när man är färdig med Bornholm så är 

det som en naturlig fortsättning på det. Då får man börja skriva, både bokstavsinlärning och 

det är ord och ordkunskap. Språket byggs upp mer och mer och när de är färdiga med Bågen 

får de gå över till Pilen. Sedan går man över till språklära och ordkunskap (L1).  

De har upprättat en ordbank på 25.000 ord och där de har graderat alla ord i olika 

svårighetsgrad … de har sorterat allt på olika stavningstyper (L1).  

Det finns en digital del i den som ingår i arbetet kring svenska … så måste eleverna göra den 

här digitala delen, lika mycket som de måste göra de andra delarna i materialet (L4).  

L1 beskriver att när eleverna arbetar med Bågen och Pilen kan de sitta och lyssna på ord som 

de sedan ska lära sig skriva. Vidare berättar L1 att om eleverna misslyckas med att skriva 

ordet efter att ha hört det, får de möjlighet att höra ordet igen. L1 berättar att det inbyggda 

systemet i materialet synliggör elevernas felaktiga svar för läraren. Detta menar hen bygger 

på att läraren är aktiv och kontrollerar elevernas eventuella felaktiga svar för att kunna hjälpa 

dem på bästa sätt.  

Det framkommer att alla lärares svenskundervisning har förändrats på det sättet att de 

använder digitala verktyg idag. Det tolkas som att verktygen används främst för lärarna 
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själva vid till exempel genomgångar. Det verktyg som lärarna använder sig mest utav är 

iPad. Det upplevs som att lärarna nu har ett verktyg som framförallt underlättar 

skrivprocessen. Kamratbedömning som är en del av denna process förenklas genom att 

använda iPad. Det upplevs därmed som att lärarna har kunskap om att iPad som verktyg går 

att använda till mycket mer än endast som en ersättning för pennan och pappret. Det kan 

även tolkas som att svenskundervisningen har förändrats på det sättet att elevernas behov nu 

går att möta på individuell nivå. Genom att lärarna ser de pedagogiska fördelarna med att 

idag använda den digitala tekniken i svenskundervisningen visar de tydliga kopplingar till 

TPK.  

Lärarna som använder arbetsmaterialet Bågen och Pilen visar ett tydligt förhållande mellan 

tekniska- och ämneskunskaper (TCK). Det kan tolkas som att den digitala delen i materialet 

påverkar och möjliggör svenskämnets innehåll genom ordbanken på 25.000 ord och det 

inbyggda systemet i materialet som kontrollerar elevernas svar. En tanke kring materialet är 

att läraren själv aldrig skulle kunna skapa detta på egen hand utan det är tack vare tekniken 

som ämnesinnehållet påverkas och möjliggörs.  

 

7.2 Vad påverkar lärares användning av digitala verktyg i 

svenskundervisningen? 

7.2.1 Tillgången av digitala verktyg på skolan 

De digitala verktygen som finns att tillgå på undersökningsskolan är en halv 

klassuppsättning datorer och iPads som delas av olika klasser. L5 och L6 berättar även att 

de har tillgång till en interaktiv tavla och en Smart-TV.  

L2 menar att den dåliga tillgången av digitala verktyg på skolan gör det svårt att lära sig att 

använda dessa och att lärarna då inte hänger med i utvecklingen. Bristen på digitala verktyg 

menar L1 bidrar till att eleverna inte har möjlighet att bli medarbetare på samma sätt. Vidare 
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menar L1 att skolan inte har tillräckligt bra förutsättningar för det digitala samspelet och 

önskar sig använda en Smartboard som hen tidigare gjort i undervisningen:  

Det är klart att jag skulle vilja ha en smartboard igen och jag bara beklagar att det är så olika 

mellan skolor ... Tänk vilken tillgång och ha en smartboard för då kunde jag göra lektioner i 

smartboarden (L1).  

Vidare berättar L2: 

Jag skulle helst vilja att vi har en till en så att man verkligen, men det är lätt att använda. Det 

är ju fortfarande många elever som sitter och tragglar med vissa bokstäver (L2).  

L2 menar att det är smidigare för eleverna att arbeta med en egen enhet och beskriver hur 

det idag uppstår krångliga situationer när eleverna letar efter enheter de tidigare arbetat med. 

L2 berättar även att eleverna skulle slippa dessa situationer om de arbetade med en och 

samma enhet. 

L3 beskriver att hen tidigare arbetat med ASL som hen anser är en väldigt bra arbetsmetod 

som både utvecklar lärares och elevers kunskaper. L3 berättar att bristen på iPads har gjort 

att hen inte kan fortsätta med denna metod som hen så gärna skulle vilja göra, något som L3 

betonar är en fördel för många elever.  L3 berättar vidare att hen skulle vilja arbeta mer med 

digitala verktyg framförallt i skrivandet men att bristen på digitala verktyg har bidragit till 

att hen känner sig osäker i användningen av dem.  

L4 betonar hur det inte finns en självklar tillgång till iPads i svenskundervisningen. Hen 

beskriver att man måste boka och sedan stå på kö och vänta för att få en iPad. L4 menar att 

det påverkar undervisningen negativt och att det då blir lätt att hen har en 

svenskundervisning utan digitala verktyg.  

Lärarna upplever en bristande tillgång av digitala verktyg på skolan. En tolkning är att 

svenskundervisningen drabbas när tillgången inte är tillräcklig. En annan tolkning är att det 

upplevs som att bristen på digitala verktyg begränsar lärarna på olika sätt. Dels att lärarna 

inte har samma chans att utveckla sina tekniska kunskaper och dels att de digitala 

arbetssätten som vissa lärare föredrar att använda inte går att genomföra. Det kan därmed 

upplevas som att lärarna har en stor medvetenhet om hur tekniken antingen skapar 
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förutsättningar eller begränsar svenskundervisningen. Detta visar kopplingar till förhållandet 

mellan de tekniska- och pedagogiska kunskaperna (TPK).  

7.2.2 Stöttning i användningen av digitala verktyg 

Samtliga lärare menar att de får teknisk support. L2 berättar att det finns en IKT-grupp på 

skolan som är en del av ett större nätverk i stadsdelen. Hen beskriver att i detta nätverk 

diskuterar lärare hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och där får 

lärarna möjlighet att pröva på olika arbetssätt och ge varandra tips som de sedan tar tillbaka 

till skolorna. Till sist berättar L2 att när lärarna väl är tillbaka på skolan genomför IKT-

gruppen sedan olika typer av workshops som fungerar som fortbildning för resterande 

personal.  

L2, L3 och L6 beskriver att det finns stöttning på skolan gällande användningen av digitala 

verktyg i svenskundervisningen, främst med hjälp från försteläraren i IKT på skolan. L3 

berättar:  

H på mellanstadiet har ju en liten sådan del i sin tjänst. Nu har ju han fått en annan tjänst också 

så nu vet jag inte riktigt hur mycket tid han har, men tanken är att han ska stötta oss i att 

använda digitala hjälpmedel … Tanken är att han skulle då komma ut till vår årskurs, om det 

var varannan vecka eller något sånt där, nån lektion … Dels att han kan hjälpa till lite om det 

är någonting och om det är något man vill göra. Börja med det här med programmering och 

sådana saker och han kan stötta där, ja med allt vi har frågor kring egentligen. Så det är ju 

tanken att det ska finnas och att vi ska jobba mer på skolan med digitalisering, allmänt liksom 

på möten och sådär, ta in. Så har vi ju lite sådär med andra skolor också att vi ses ibland och 

då har vi dels fått lite genomgångar av de som är ansvariga här, vad kallar de sig, IKT teamet, 

det finns ju på olika skolor och så sätter de ihop sådär att de gått igenom (L3).  

Även L4, L5 och L6 beskriver hur IKT-gruppen haft workshops med lärarna, fortbildat dem 

och givit stöttning kring hur de ska använda digitala verktyg. L6 upplever detta arbete som 

kollegialt och nämner även de yngre kollegorna som ett bra stöd. L5 berättar att hen använt 

en del av de applikationer som denna grupp föreslagit vid dessa träffar.  
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L1 är den enda läraren som beskriver hur hen inte får stöttning i hur man använder de digitala 

verktygen som finns på skolan. L1 menar att det snarare är hen själv som instruerar andra 

lärare i hur de ska användas. 

En tolkning är att IKT-gruppen som finns på undersökningsskolan påverkar användningen 

av digitala verktyg i svenskundervisningen positivt då den ger två typer av stöttning: en 

teknisk- och en pedagogisk stöttning. Den tekniska stöttningen innebär att lärarna får hjälp 

om någon teknik i klassrummet plötsligt skulle krångla eller sluta fungera. IKT-gruppens 

pedagogiska stöttning ger uttryck för TK då den främjar lärarnas kunskaper av teknik i 

undervisningen. En annan aspekt av IKT-gruppens arbete är att de tekniska kunskaperna ses 

som nödvändiga och separata kunskaper alla lärare måste besitta vilket även det ger uttryck 

för TK.  

7.2.3 Lärarnas inställning 

L1 berättar att hen hela tiden försöker att ligga i framkant gällande användningen av digitala 

verktyg och ser dessa som ett bra komplement:  

Jag tycker att det är självklart för mig, lika självklart som att använda några böcker och så. Ta 

det bästa från allt, så tycker jag (L1). 

Vidare berättar L1 att hen strävar mot att få det digitala att möta det analoga då hen anser att 

det är viktigt att eleverna fortfarande kan skriva med papper och penna. Samtidigt menar L1 

att det är viktigt att använda digitala verktyg för att läsa och skriva. L1 berättar:  

Men att jag jobbar på att de ska mötas, det här, att man behåller både det analoga också tar jag 

hjälp av det digitala när jag tycker är någonting är bra. Jag tuggar inte i mig allting (L1).  

L6 beskriver hur hen idag har en positiv inställning till att använda digitala verktyg i 

svenskundervisningen men att hen tidigare varit en slags motståndare till dessa och menar 

att hen inte tagit till sig de på ett bra sätt. L6 beskriver att hen inte är världsbäst på det 

beroende på hens höga ålder:  

Samtidigt så känner jag. Ska jag jobba så många fler år? Behöver jag? Är det inte bra att jag 

kan det här då? (L6).  
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Vidare uttrycker L4 att hen inte har ett naturligt förhållande till digitala verktyg och använder 

dem endast för att hen måste. L4 säger att hen är helt ointresserad av dem och inte heller 

använder dem på fritiden. L4 beskriver att hen behöver fortsättas att utvecklas men vet inte 

riktigt kring vad eller hur det skulle ske, vilket hen menar skapar förvirring. L4 beskriver:  

Någonstans har jag känslan, krävs det att jag ska använda det mer? Eller ska jag förstå det 

mer? Det är det jag är osäker på. Vad behöver jag utveckla? (L4). 

L3 berättar att hen ser digitala verktyg som vilket verktyg som helst, precis som att eleverna 

har uppgifter på papper har de det istället på iPad. Vidare berättar L3 om hens tidigare 

erfarenheter av arbetsmetoden ASL och betonar de positiva effekterna för eleverna som 

metoden medför samtidigt som att hen själv lärde sig väldigt mycket. L3 berättar att hen har 

erfarenhet av att många lärare kan känna sig oroliga och obekväma med att använda digitala 

verktyg men hen menar att det känns lättare och lättare att använda ju mer man använder 

det.  

L4, L5 och L6 nämner alla att tiden inte riktigt finns för att träna och lära sig om digitala 

verktyg och hur de ska användas i klassrummet. L4 berättar att hen inte hinner förbereda sig 

eller bli säker med verktygen och hur detta skapar en otrygghet. L4 beskriver det som att 

man redan då hamnat i en nedförsbacke.    

Det kan tolkas som att L1, L2, L3, L5 och L6 idag har en positiv inställning till att använda 

digitala verktyg i svenskundervisningen men att L4 har en negativ inställning till dem. Det 

som framkommer av lärarnas svar visar att oberoende av deras inställning använder samtliga 

lärare digitala verktyg i svenskundervisningen idag. Oavsett om lärarna känner sig 

förvirrade, otrygga eller känner att tiden inte riktigt finns för att lära sig om de digitala 

verktygen är detta aspekter som inte påverkar användningen av dem. Det är tydligt att 

tekniken är här för att stanna och inget man kan välja bort som lärare. Detta menar även 

Mishra & Koehler (2006) vilket gör TPACK till en nödvändig modell.  



 25 

7.2.4  För- och nackdelar med att använda digitala verktyg i 

svenskundervisningen 

Samtliga lärare ser fördelar med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen. En 

fördel som L4, L5 och L6 beskriver är hur de lättare fångar elevgruppen med hjälp av digitala 

verktyg. L4 berättar:  

Du når ju en hel grupp utan att blinka, du behöver inte anstränga dig speciellt mycket. Av 

någon anledning är det ju så med digitala medel att du fångar jättemånga elever, många fler än 

vad du gör annars under vanlig traditionell undervisning. Så på så sätt tycker jag att det är ett 

utmärkt pedagogiskt verktyg (L4).  

L5 menar att svenskundervisningen blir enklare med hjälp av digitala verktyg. Även L4 

betonar: 

Det gör ju livet enklare i vissa lägen, det är bara att erkänna det … Om jag ska söka saker som 

har till jobbet att göra så är det lättare istället än att börja bläddra i bokhyllan (L4).  

L3, L4 och L5 beskriver hur de använder iPad som verktyg för att skriva på. L5 menar att 

hen lättare då kan läsa elevernas skrivna texter och även att eleverna orkar skriva längre. L3 

och L5 talar båda om hur användningen av digitala verktyg i svenskundervisningen 

möjliggör för elevernas skrivflyt eftersom de inte behöver tillämpa sina finmotoriska 

färdigheter. L3 betonar hur iPad främst hjälper de elever som har särskilda svårigheter med 

denna motorik.   

L2, L3, L5 och L6 menar att eleverna lättare kan ge varandra feedback när de använder 

digitala verktyg. L5 beskriver att det blir lättare för eleverna att bearbeta texter vilket hen 

menar har blivit mycket bättre än innan hen använde digitala verktyg. Det är inte kul att 

sudda en hel text och göra om när man enkelt kan ändra via en iPad menar L5. L6 berättar 

vidare att hen ser kamratbedömning som den största vinsten inom svenskämnet då de digitala 

verktygen möjliggör för detta och att eleverna då kan rätta och förbättra varandras texter på 

ett bättre sätt.  

L1 och L2 menar att om man använder digitala verktyg i svenskundervisningen får alla 

elever en chans då de är anpassade efter elevernas nivå. L3 menar att alla elever blir hjälpta 
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av att skriva på iPads då de kan använda talsyntes som stöd och då har möjlighet att lyssna 

samtidigt som de skriver.  

L4, L5 och L6 beskriver hur tekniken ofta krånglar när de använder digitala verktyg. L4 

berättar:  

Därför att det jag upplever oftast det är ju den här frustrationen över när saker och ting inte 

funkar. Det är nog det värsta att när man kommer in på lektionen här och så hänger sig allting 

och då kommer vi till det här, då trycker inte jag på knappar, jag vågar inte, jag är jättefeg ... 

då blir jag helt tappad i farstun. Då har hela planeringen fallerat, hela energin är borta, allting 

man hade här uppe *pekar på huvudet*. Därför säger jag att man alltid ska ha en B-plan (L4). 

L5 menar att hen blir stressad när tekniken inte fungerar i klassrummet och beskriver hur 

hen alltid måste ha en plan B. Detta menar även L6 och beskriver hur det i sin tur speglar sig 

på eleverna. L6 berättar att det blir stressigt när hen trycker på fel knapp eller om hen glömt 

bort hur de digitala verktygen fungerar och beskriver hur hen då istället ritar på tavlan. L4 

beskriver även det tekniska krånglet som ett hinder och menar att hen inte vet hur man ska 

agera när något blir fel eller hänger sig. L4 berättar att det då är lätt att man halkar tillbaka 

på sitt gamla undervisningssätt då det är mycket enklare.  

L6 talar om bristen på kontroll när eleverna arbetar med digitala verktyg och när de hämtar 

inspiration och idéer från Internet. Ett exempel som L6 tar upp är när en elev skulle skriva 

en berättelse om ett spel. Då valde eleven att spela istället för att söka fakta kring det. L6 

menar att läraren inte har möjligheten att kontrollera alla elever samtidigt vilket kan bidra 

till att de lätt fastnar i annat. Även L1 betonar att det är svårt att kontrollera elevernas 

kunskaper när eleverna använder digitala verktyg i svenskundervisningen: 

Det är så lätt att man gör saker och bockar av och så tror man att man är klar med det, det 

kanske är nackdelen, jag vet inte när de befäster en sak på det viset. För jag vill ändå liksom 

höra när de läser för mig och skriver och att de förstår vad en mening är och så (L1).  

Vidare menar L1 att i arbetet med digitala verktyg i svenskundervisning tar en del elever till 

sig kunskaper medan andra aldrig kommer minnas dem.   
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De fördelar som nämns kan tolkas som att det påverkar användningen av digitala verktyg i 

svenskundervisningen positivt. Lärarnas val av att använda iPad som skrivverktyg kan tolkas 

som att de både har teknisk kunskap om iPad som digitalt verktyg och kunskaper om hur 

den används i ett pedagogiskt syfte. Det upplevs även som att lärarna är medvetna om att 

användningen av iPad har pedagogiska fördelar och att elevernas skrivförmåga ansågs vara 

den främsta fördelen. Detta ger därmed uttryck för att lärarna har kunskap om förhållandet 

mellan teknisk och pedagogisk kunskap, TPK. En annan tolkning är att lärarna har kunskap 

om vilka verktyg som bör användas för den specifika undervisningsgruppen. Detta då vissa 

lärare såg digitala verktyg som en möjlighet för att nå hela elevgruppen. Även detta ger 

uttryck för TPK då lärarna beskrev att de anpassade undervisningen efter elevernas nivå.  

De nackdelar som nämns kan tolkas som att det påverkar användningen av digitala verktyg 

i svenskundervisningen negativt. Nackdelarna handlar främst om att tekniken krånglar och 

att lärarna känner svårigheter med att kontrollera hela elevgruppens arbeten under 

lektionerna. Detta menar vissa av lärarna medför en osäkerhet om vilka elever som gynnas 

av att använda digitala verktyg. Lärarnas medvetenhet om dessa pedagogiska nackdelar och 

insikt om hur undervisningen förändras med digitala verktyg kan betraktas som uttryck för 

TPK.  
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras först en summering av studiens syfte, frågeställningar, resultat och 

analys. Sedan följer en diskussion där studiens resultat kopplas till den tidigare forskningen 

som gjorts inom forskningsområdet och därefter diskuteras de didaktiska implikationerna av 

resultatet. Till sist redogörs förslag på vidare forskning.  

8.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att med hjälp av livsberättelser som metod studera hur 

lärares svenskundervisning har förändrats genom att använda digitala verktyg. Studien utgår 

från det teoretiska ramverket TPACK och resultatet har analyserats genom detta. Nedan 

följer en sammanfattning av studiens resultat och analys utifrån studiens två frågeställningar:  

• Hur beskriver lärare inom årskurs 1-3 att användningen av digitala verktyg förändrat 

deras svenskundervisning? 

Samtliga lärare anser att deras svenskundervisning har förändrats sedan de började använda 

digitala verktyg och menar att det är nödvändigt att integrera dem i undervisningen. Lärarna 

beskrev att de använder digitala verktyg framförallt för sig själva vid genomgångar för att 

lättare fånga elevgruppen. IPad är det verktyg som lärarna främst använder sig av i 

svenskundervisningen. Den används i skrivprocessen för att lättare synliggöra och 

åskådliggöra elevernas texter. Det framkom även att Bågen och Pilen är ett arbetsmaterial 

som förändrat lärarnas svenskundervisning. Materialet innefattar en digital del med variande 

spel och nivåanpassade uppgifter. Samtidigt beskrev lärarna att de till viss del ville hålla fast 

vid sina gamla undervisningsmetoder, att skriva för hand och läsa böcker ansågs fortfarande 

vara viktigt för eleverna att kunna.   

• Vad påverkar lärarnas användning av digitala verktyg i svenskundervisningen? 

Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar lärarnas användning av digitala 

verktyg i svenskundervisningen: Tillgång och stöttning av digitala verktyg och de för- och 

nackdelar som lärarna anser att användningen får för svenskundervisningen. Den bristande 
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tillgången av digitala verktyg på undersökningsskolan ansågs påverka deras 

svenskundervisning negativt då lärarna inte hade möjlighet att använda olika digitala 

arbetssätt. Det framkom även att deras tekniska kunskaper inte längre kan utvecklas på grund 

av den bristande tillgången. IKT-gruppens tekniska support och fortbildning på 

undersökningsskolan gav lärarna stöttning i användningen av digitala verktyg och påverkade 

deras svenskundervisning positivt då det främjade lärarnas kunskaper om hur 

svenskundervisningen kunde bedrivas med digitala verktyg. 

Det framkom för- och nackdelar med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen 

vilket visade sig påverka användningen av dem. Den främsta fördelen var att digitala verktyg 

ansågs som värdefulla i elevernas skrivutveckling. De nackdelar som framkom berörde 

krånglet med teknik och svårigheten med att kontrollera elevernas arbete. Till sist framkom 

det att oavsett vilken inställning lärarna har påverkas inte användningen av digitala verktyg 

i svenskundervisningen.  

8.2 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Resultatet av denna studie visar likheter med Salavatis (2016) forskning gällande den stora 

komplexiteten i lärarnas vardagliga användning av digital teknik. Det framkom i denna 

studie att det finns många olika aspekter som påverkar lärarnas användning av digitala 

verktyg i svenskundervisningen. En aspekt som framkom i denna studie och som Salavati 

nämner är de tekniska resursernas betydelse. I denna studie ansågs den bristande tillgången 

av digitala verktyg på undersökningsskolan begränsa lärarnas svenskundervisning.  

Resultatet från denna studie kan kopplas till Angélii Genlott & Grönlund (2013) studie då 

båda kommit fram till att svenskundervisningen underlättas med hjälp av digitala verktyg. 

Författarna menar att elevernas texter blir lättare att läsa eftersom de inte behöver utöva sina 

motoriska färdigheter och att digitala verktyg gynnar alla elever oavsett nivå. I denna studie 

kan man se tydliga exempel på detta då lärarna berättar om hur iPad som digitalt verktyg 

underlättar elevernas skrivande och hur eleverna då orkar skriva längre texter. Lärarna menar 

även att alla elever har en chans att prestera då de digitala verktygen är anpassade efter 

elevernas nivå.  
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Tallvid (2016) har i sin studie försökt förstå vilka bakomliggande argument lärare har som 

uttrycker att de inte vill använda datorer i undervisningen. Han kom fram till att det största 

och viktigaste argumentet var bristen på tid, främst i planeringsarbetet med datorerna. 

Bristen på tid var en aspekt som även framkom i denna studie men då handlade det främst 

om att lärarna själva skulle få tid att träna och lära sig hur de skulle använder digitala verktyg 

i undervisningen.  

8.3 Diskussion kring didaktiska implikationer 

En konsekvens som kan dras av denna studie är att lärarnas svenskundervisning har 

förändrats då samtliga lärare idag använder digitala verktyg. Ett exempel på detta är när 

lärarna väljer att använda verktygen vid planering och genomgångar. Skrivundervisningen 

har även förändrats då iPad används som skrivverktyg, dock verkar det som att det finns en 

försiktighet i att endast använda den. Förmågan att kunna skriva för hand upplevs fortfarande 

som en viktig kunskap då flera lärare nämner att en kombination av analogt- och digitalt 

arbete är nödvändigt.  

En annan konsekvens är att lärarna idag måste lära sig att använda digital teknik. Det hade 

ingen betydelse vilken ålder eller tidigare yrkeserfarenhet lärarna hade, det var något som 

lärarna var tvungna att använda. Det är därmed tydligt att tekniken är här för att stanna, 

precis som Mishra & Koehler (2006) menar.  

En tredje konsekvens som kan dras är hur pedagogisk stöttning i användningen av digitala 

verktyg kan utveckla svenskundervisningen. Om denna stöttning sker kollegialt, i form av 

expertgrupper på skolan, anser jag att det skapas förutsättningar för att alla lärare ska känna 

sig delaktiga även om de inte har någon förkunskap eller bristande tekniska kunskaper.  

Det har framkommit av resultatet att lärarna i studien använder digitala verktyg i 

svenskundervisningen främst för att det underlättar undervisningen men även i arbetet med 

elevernas skrivande. Resultatet visar även andra exempel på hur praktiskt-pedagogiskt arbete 

kan ske med digitala verktyg. Ett exempel är när man som lärare har en elevgrupp där 

kunskapsnivåerna skiljer sig åt och där flera elever behöver individuell stöttning. Då kan 

digitala verktyg fungera vilket flera av lärarna betonar. Det har även framkommit att det 
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finns andra digitala arbetsmetoder som till exempel ASL som lärarna beskriver fungerar 

väldigt bra i det pedagogiska arbetet.  

8.4 Vidare forskning 

Flera av lärarna i denna studie upplever att det finns svårigheter att jobba med digitala 

verktyg. Det skulle vara intressant att studera om eleverna upplever användningen av 

digitala verktyg på samma sätt. Ett förslag på vidare forskning är därmed att studera om 

eleverna anser att deras lärande distraheras eller möjliggörs i användningen av digitala 

verktyg i svenskundervisningen. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att studera hur eleverna anser att digitala verktyg 

gynnar deras läs- och skrivutveckling i svenskämnet samt hur de anser sig ha påverkats av 

att arbeta mer digitalt.  
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 Intervjuguide 

Grundläggande information 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur länge har du undervisat i svenska?  

3. Hur gammal är du? 

4. Varför valde du att bli lärare?  

 

Ditt liv som lärare – en livsberättelse 

 

5. Kan du beskriva din livshistoria som verksam lärare?  

6. Om du ser tillbaka på ditt första år som lärare, kan du beskriva vad du hade för 

hjälpmedel i svenskundervisningen då? Vilka av dessa fungerade bra? Varför? 

 

Ditt liv som lärare idag 

7. Hur skulle du beskriva att din svenskundervisning har påverkats av digitaliseringen 

i samhället? Hur känner du inför det?  

8. Hur viktigt är det enligt dig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i 

svenskundervisningen?  

9. Vilka digitala verktyg har du tillgång till i svenskundervisningen? 

10. Kan du berätta vad du får för typ av stöttning gällande användandet av digitala 

verktyg i svenskundervisningen? 

11. Hur har din pedagogik i svenskundervisningen förändrats genom åren? Hur skulle 

du beskriva din pedagogik idag?  

12. Hur har dina ämneskunskaper i svenskundervisningen förändrats genom åren? Hur 

skulle du beskriva dina ämneskunskaper idag? 

13. Hur har dina tekniska kunskaper förändrats genom åren? Hur skulle du beskriva din 

tekniska kunskap idag?  

14. När du tänker tillbaka på dina yrkesverksamma år som svensklärare vilka är de 

största förändringarna som skett? Vad beror det på?  
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