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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how teacher in Sweden work with digitization in their 

teaching and what tools and methods are used. In addition, the opportunities and challenges the 

teachers perceive to use digital tools in the teaching are reported. The study parts from a socio-

cultural theory. To fulfill its purpose the study is based on how teachers in the Swedish subject work 

to achieve a digital education and how attitudes affect to integrate digital tools. 

For the data collecting process semistructured qualitative interviews have been used as method. 

Four Swedish teachers were interviewed in the ages between 30 and 60 who are active in the upper 

secondary school. 

The results show that digital awareness among the teachers varies. The younger generation is 

usually more aware than the older generation. The older teacher declares herself as being quite 

digitally unconscious and finds that it depends on generational difference, knowledge and interest. 

As a result her teaching is not based on digital awareness. The younger teachers, in particular those 

with more professional experience, have a high degree of digital awareness. This shows in 

continually acquiring digital knowledge on their own, trying new methods and constantly trying to 

develop the digital education. The youngest teacher with least professional experience has good 

digital awareness but not the interest, knowledge and time to integrate digitalization into her 

teaching. 

All the interviewed teachers have in common that they find the work towards a digital teaching  

challenging and that none of them had much, if any, education in digital studies in their university 

studies. 

Keywords: Blended learning, Digital teaching, Socio-cultural perspective 



Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan arbetar med 

digitalisering i sin undervisning och vilka verktyg och metoder som används. Därtill redovisas vilka 

möjligheter respektive nackdelar som de ser med att använda digitala verktyg i undervisningen.  

Vidare utgår uppsatsen från ett sociokulturellt perspektiv. För att uppfylla sitt syfte utgår studien 

från hur svensklärare använder digitala verktyg i sin undervisning samt om attityder och erfarenhet 

påverkar användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

Som metod för datainsamlingen har semistruktruerade kvalitativa intervjuer använts. Fyra stycken 

svensklärare intervjuades i åldrarna 30 – 60 vilka är aktiva inom samma gymnasieskola. 

Resultaten visar att digitalmedvetenhet bland informanterna varierar där de yngre generationen i 

regel är mer medvetna än den äldre generationen. Den äldre informanten säger sig själv vara relativt 

digitalt omedveten och upplever att detta beror på generationsskillnad, kunskap och intresse. Detta 

får till följd att digitalisering inte är en faktor läraren planerar sina lektioner utefter. De yngre 

informanterna i sin tur, särskilt de med mer yrkeserfarenhet, har en hög grad av digitalmedvetenhet. 

Detta visar sig genom att de kontinuerligt skaffar sig digital kunskap på egen hand, provar nya 

metoder och försöker hela tiden att utvecklas och bli bättre. Intressant är dock att den yngsta 

informanten med minst yrkeserfarenhet har god digitalmedvetenhet men saknar intresse, kunskap 

och tid för att integrera digitalisering i sin undervisning. 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de upplever digitalisering är svårt och utmanande och 

att ingen av dem har haft mycket, om någon, utbildning inom digitalkunskap när de studerade vid 

lärarprogrammet. 

Nyckelord: Blandat lärande, digitalisering i undervisning, sociokulturellt perspektiv  
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1. Inledning  
Den här studien undersöker hur lärare i gymnasieskolans svenskundervisning arbetar med digitala 

verktyg i relation till elevers användning av digitala redskap för kunskapsinhämtning. Dagens 

samhälle är i ständig förändring och nya tekniska hjälpmedel utvecklas hela tiden och skolan med 

den. Skolinspektionen (2012) skriver att digital kompetens är livsnödvändig för elever att hantera då 

dagens informationsöverflöde skapar snabba förändringar och ställer krav på strukturella kunskaper.  

Skolverket (2011) pekar på att i läroplanen för gymnasieskolan i ämnet svenska ska eleverna ges 

möjlighet att tillägna sig det språk och dess språkliga redskap som krävs i arbetslivet och studier.  

Vidare skriver Skolverket (2016) att använda datorer och digitala verktyg är i dag en självklarhet för 

både lärare och elever i den svenska gymnasieskolan. I Skolverkets (2013) rapport It-användning 

och it-kompetens i skolan anges att elever främst använder datorer i ämnet svenska. Skolverket 

(2012) skriver att trots denna frekventa användning saknas tillräcklig fortutbildning och kunskap 

hos lärare för hur digitala verktyg ska tillämpas för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta 

resulterar i att lärare använder digitala verktyg i stor omfattning i undervisningen, dock vet de inte 

hur den ska användas och integreras för att utveckla  lärandet hos eleverna.  

Även Hylén (2013) redogör för att de vanligaste digitala tillämpningsområden lärare använder i 

undervisningen är att skriva, förbereda lektioner, uppgifter och presentationer och surfa under 

lektionen. Det är därmed låg tillämpning av mer avancerad digital användning med digitala 

läroböcker, podcast, youtube och andra lärospel. Hylén (2013) pekar således på att de flesta 

gymnasieskolor är utrustade med tekniska hjälpmedel. Däremot saknas strategier för att utveckla 

lärarnas digitala kompetens så att elevernas kunskapsutveckling gynnas, vilket leder till att 

teknikanvändningen blir beroende av lärarens initiativ eller kompetens.  

Slutligen betonar Skolverket (2011) i styrdokumenten inom gymnasieskolans svenskundervisning 

användandet av digitala verktyg som en kunskap. Detta i form av att eleven ska kunna använda 

tidsenlig teknik samt hantera det som ett redskap för språket, kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande inför sin framtida roll som samhällsmedborgare. Svenskläraren måste således 

anpassa sig efter samhällets förändringar och ta till vara på tidsenlig teknik. Att ständigt anpassa 

undervisningen efter dessa krav kan ses som lärarens största utmaning. Det är således den digitala 

integreringen denna uppsats avses att undersökas.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer undersöka användning av digitala verktyg i 

svenskämnet, om och hur svensklärare i gymnasieskolan arbetar med digitalisering i sin 

undervisning, således vilka verktyg och metoder som appliceras och jag vill också ta reda på varför 

det kommer sig att de arbetar mer eller mindre med digitala verktyg. Utifrån dessa målsättningar är 

uppsatsens följande frågeställningar:  

• Hur  och i vilken utsträckning använder lärare digitala verktyg i sin svenskundervisning?  

• Hur påverkar lärarens digitala erfarenheter användning av digitala verktyg i undervisningen? 

• Vilka inställningar och vilken medvetenhet kan urskiljas bland lärare till att integrera digitala 

verktyg i svenskundervisningen? 

1.2 Definition  

1.2.1 Digitalisering, IKT och IT   

I denna undersökning används termen ”digitalisering” övergripande, i en vid betydelse. 

Definitionen av termen består av flera olika områden inom digitalisering, exempelvis att söka, 

skapa, lagra, bearbeta, kommunicera och presentera bilder, ljud och texter. Vidare används termerna 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) och informationsteknik (IT) i olika sammanhang. 

Gränsen mellan termerna är inte tydlig och i föreliggande undersökning används därmed dessa 

synonymt med varandra. Vidare nämns verktygen för digital undervisning så som digitala 

hjälpmedel, digitala medier och digitala verktyg. Termerna som används i studien syftar således på 

allt som har med användning av exempelvis dator, mobiltelefon och pekplatta. Sammanfattningsvis 

används begreppet digitalisering som ett paraplyterm i denna undersökning som täcker in samtliga 

ovan nämnda begrepp. 

!2



2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras ett urval forskningsrapporter som redogör för effekter av användandet av 

digitala verktyg i undervisning. Det första avsnittet styrdokument handlar om hur användning av 

digitala verktyg uttrycks i läroplanen för gymnasieskolan. Det andra avsnittet litteraturgenomgång  

och tidigare forskning redogör digitalisering inom flera områden så som i skolan, 

svenskundervisningen, metoder i svenskundervisning, effekter på lärandet och hur lärare förhåller 

sig till den digitala förändringen. 

2.1 Styrdokument 
Skolverket (2011) lyfter i läroplanen för gymnasieskolan i ämnet svenska att eleverna ska använda 

digitala medier i undervisningen. Skolinspektionen (2011) nämner dock att användning av 

informationsteknik inte tydligt framhävs i läroplanen utan syns indirekt i beskrivningen. Detta 

enligt myndigheten ska tolkas att skolan förväntas bidra till elevernas digitala kompetensutveckling. 

En betydande mängd av det centrala innehållet pekar mot en färdighetsträning i fråga om 

användandet av digitala medier, där till exempel datorn ska användas som ett praktiskt hjälpmedel. 

Ett exempel på detta är:  

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de 
språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla 
sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare 

studier (Skolverket, 2011:160) 

 

De olika medierna, källor och presentationstekniska hjälpmedel som nämns i läroplanen kan således 

kopplas till användning av digitala medier i undervisningen. Följande exempel ges i ämnet svenska:  

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag 

och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld […]. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. 
Användning av presentations-tekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning (Skolverket, 
2011:160ff). 

Skolverket (2011) nämner även vikten av den digitala undervisningen i skolans värdegrund ”genom 

studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny 

teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta” (Skolverket, 2011:7). Vidare lyfter skollagen (SFS 2010:800) fram 

!3



den tekniska utvecklingen genom att belysa att elever ska utan kostnad ha tillgång till verktyg och 

andra hjälpmedel som behövs för tidsenlig utbildning. Detta anknyter till propositionen ”elevers 

varierande behov avseende kommunikation, information och informationsteknik” (prop.

2009/10:165). Sammanfattningsvis ska digitala medier inte endast användas som ett praktiskt 

verktyg i undervisningen utan även för lärande i stort. 

2.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

2.2.1 Digitalisering i skolan 

Skolverket (2016) nämner att i takt med samhällsutvecklingen har kulturen förändrats och nya 

medier och uttrycksformer har tillkommit. Samtliga skolformer har fått nya eller förändrade 

styrdokument när den nya skollagen infördes 2011. I dessa tydliggörs att lärare och elever 

kostnadsfritt ska få tillgång till läroverktyg som krävs för tidsenlig undervisning och som ger ökad 

digital kompetens. Därför har skolverksamheten under de senaste åren satsat på 1 till 1, det vill säga 

att utrusta lärare och elever med egna datorer under studietiden. Denna satsning har således 

resulterat i att nästintill alla lärare och elever har tillgång till egen dator inom gymnasieskolan. En 

följd av detta blir att traditionella verktyg så som penna och papper nästan försvunnit helt och 

ersatts av olika digitala verktyg i klassrummen. Det ingår således i lärarens uppdrag att tillägna sig 

kunskaper om hur informationstekniken kan integreras i undervisningen för att främja elevers 

kunskapsutveckling. 

Skolinspektionen (2012) skriver att många kommuner och skolor har köpt in digitala verktyg för att 

använda i skolverksamheten. Dock saknas tillräcklig fortutbildning och kunskap hos lärare för hur 

utrustningen ska tillämpas för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta resulterar i att 

användningen av informationstekniken inte främjar elevernas lärande, motivation, samarbete, 

individanpassning och kunskapsutveckling som den således borde. Digital kompetens är 

livsnödvändig att kunna hantera, då dagens informationsöverflöde skapar snabba förändringar och 

ställer krav på strukturella kunskaper. En problematik som därmed framträder visar på att IT i 

undervisningen bör utvecklas och förbättras för att kunna användas medvetet och strukturerat. 

Skolinspektionen drar därmed slutsatsen att det finns behov att öka kunskapen kring IT av 

anledningen att utveckla lärandet hos eleven med stöd av tekniken. Det framkommer att lärare 

använder digitala verktyg i större omfattning, dock vet de inte hur den ska användas och integreras 

för att utveckla lärandet. 
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En forskningsöversikt som redogör för många tydliga skäl varför man introducerat och investerat i 

informationstekniken i skolan är Digitalisering av skolan (2011) av Johan Hylén. Hylén (2011) 

lyfter i huvudsak fram fyra anledningar för att motivera de nationella satsningarna inom IT. Den 

första anledningen är att digital kompetens anses nödvändig för dagens arbetskraft, vilket skolan då 

bör kunna utbilda för att bistå samhället med detta. Den andra anledningen är att använda digitala 

medier i alla skolor för att skapa en likvärdig skola och för att minska de digitala klyftorna. Den 

tredje anledningen är att forskning visar att digitalisering som undervisningsverktyg förhöjer 

effektiviteten i lärandet. Till sist är den fjärde anledningen att IT ses som skolans främjande medel 

för förändringar vilket kan resultera i att kvalitén i lärandet höjs. Hylén (2011) förklarar att de två 

första anledningarna är mer av politisk karaktär medan de två andra är mer pedagogiskt inriktade.  

Hylén (2013) undersöker även hur digitala läroverktyg används i skolverksamheten och visar 

resultatet i Digitalisering i skolan - en kunskapsöversikt. Resultatet redogör att lärare och elever har 

god tillgång till utrustning och internet men inkluderar sällan verktygen i undervisningen i den grad 

som är möjligt. Hylén (2013) hänvisar till OECD-rapporten ”Connected minds” (2012) där skolor 

från flera länder utvärderas, vilken uppger vilka typer av IT-aktiviter som är vanligast bland lärare, 

vilka anges följande i ordning:  

• Förbereda uppgifter för elever 

• Surfa för att förbereda lektioner 

• Surfa under lektioner  

• Förbereda presentationer 

Det är mindre vanligt att lärare använder IT för att redogöra för och bedöma elevernas utveckling 

samt utvärdera digitala läroresurser. Elever som deltar i rapporten uppger att de sällan använder 

digitala läroböcker, power point, podcast, youtube eller andra lärospel. Denna struktur med enkla 

användningsområden som dominerar IT-användningen stämmer således även för svenska skolor. 

Dock tycks svenska elever använda datorn i högre grad till att skriva och för att skapa 

presentationer än internationellt. Det är ovanligt att mer avancerad IT-användning används i 

undervisning (Hylén, 2013). Vidare nämner Hylén (2013) att i en kvalitetsgranskning utförd på 

gymnasieskolor visas: 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Många gymnasieskolor har utrustat sina lokaler med tekniska hjälpmedel, som projektor och dator. 

Däremot saknar de flesta skolorna strategier för hur de ska utveckla lärarnas kompetens att 
pedagogiskt använda sig av IT-verktyg så att det gynnar elevernas kunskapsutveckling. Detta leder 
till minskad likvärdighet, då teknikanvändningen blir beroende av lärarens initiativ eller 
kompetens (Hylén, 2013, s.15)

Vidare finns ett par studier som har berört och undersöker liknande områden. En sådan är IT i 

skolan mellan vision och praktik (2000) av Ulla Riis. Forskningsöversikten spelar en viktig roll i det 

avseende att den utförligt redogör för studier om satsningarna på digitalisering i svenska skolan. 

Riis redogör för att skolor för närvarande satsar stora ekonomiska medel på introduktion av digitala 

verktyg i skolan och på utveckling av digital användning. Dock belyser Riis att det finns två 

föreställningar om användning kring informationstekniken i skolan, digitalisering som skapar 

genomgripande förändring av skolan alternativt som ett hjälpmedel vid sidan av andra hjälpmedel 

(Riis, 2000).  

 

Riis (2000) undersökning visar att användning av teknologin i undervisningen förväntas utveckla 

och förändra arbetssättet och ses därmed som en innovation i skolan. Användning av 

informationsteknik förbättrar således undervisning genom att tillämpningsområdena successivt 

ökar, digitala hjälpmedel blir allt lättare att använda och internet ger nya möjligheter för lärande och 

kunskapsinhämtning. Dessutom motiveras elever av att tillämpa digitala verktyg i undervisning 

vilket leder till ökad kunskap och lärare utvecklar sin roll till handledare för att sporra elever till 

lärande. Användning av informationsteknik skapar också möjligheter till att skolor enkelt kan 

samarbeta med andra skolor i Sverige och utomlands, elever kan således tidigt komma i kontakt 

med samhället och förberedas för det kommande arbetslivet. En annan forskare som undersöker 

liknande område är Gunilla Jedeskog (1998) som pekar på negativa faktorer vid användning av 

digitala verktyg i skolan. Hon nämner att det är tidskrävande för läraren att lära sig använda 

tekniken och att förbereda och förnya lektioner med digitalt innehåll. Som en följd av detta har 

lärare många gånger inte fått tillräcklig kunskap och tid att lära sig använda digitala verktyg. Det 

leder således till att den digitala användningen hamnar vid sidan av andra hjälpmedel.  

2.2.2 Digitalisering i svenskundervisning 

Bergman och Bringéus (2010) redogör i sin rapport Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en 

forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet att de utmaningar svensklärare ställs inför i 

dag har att göra med de förändringar som samhället genomgår att göra. Ämnet svenska vilar dock 
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på traditioner från förr, dvs. synsätt, värderingar och ideal, vilka lever kvar samtidigt som ämnet 

påverkas av nya förändringar. Samhället är i dag medialiserat och mångkulturellt vilket ökar 

möjligheter för utbyte av information och sätten att kommunicera har förändrats. De tidigare 

traditionerna i ämnet kan således begränsa och bli ett hinder för nya perspektiv och ny kunskap. Det 

är således av stor vikt att svensklärare utvecklar ämnesinnehåll efter de förändringar som präglar 

tiden.  

Elmfeldt & Erixon (2007) redogör för liknande förhållningssätt i Skrift i rörelse: Om genrer och 

kommunikativ förmåga i skola och medielandskap och undersöker hur skrivkunnigheten hänger 

ihop med den digitala utvecklingen. De nämner att den skriftspråkliga traditionen är stark i svensk 

skola och ämnet svenska, därmed är användning av penna, papper och boken central. Författarna 

lyfter således att ungdomar i dag växer upp i en annan värld där i stället olika former av digital 

medieteknologi används som verktyg för att kommunicera och skapa erfarenheter. På grund av 

traditioner skapar digitala medier således problem kring hur läs- och skrivförmågor utvecklas och 

hur utbildningen ska organiseras. Författarnas syfte är således att lyfta fram att skolan och 

svenskämnet måste förhålla sig till de förändringar som sker i samhället och nya medier. Och att det 

är skillnad för elever av användning av digitala medier på fritiden jämfört med skolundervisningen. 

Sammanfattningsvis lyfter forskarna fram att skriv- och kommunikationskunskap hör samman med 

de digitala förändringarna. Det är således av stor betydelse i svenskämnet att förstå deras samband 

av anledningen att skriftspråket förändras utefter samhällets riktlinjer.  

Elmfeldt & Erixon (2007) valde för det första att genomföra en enkätundersökning med 

gymnasieelever och analysera gymnasieelevers uppsatstexter. Och för det andra att genomföra 

kvalitativa intervjuer med elever och lärare och för det tredje klassrumsobservationer. Resultatet i 

helhet visar att den nya teknologin utmanar skolans och svensklärares undervisning och 

kunskapsförmedling av den anledningen att mediekulturen utvecklar informellt lärande och kunskap 

som är utanför utbildningens kontroll. Ungdomar lever i en medievärld där bland annat filmer, 

bilder, datorspel och datorförmedlat skriftspråk används och återspeglas i uppsatser och berättelser 

eleverna skriver i skolsammanhang. Författarna refererar till en annan studie av anledning att lyfta 

fram olika faktorer som är utmärkande för medieteknologi, vilka har stor betydelse för 

undervisningen i ämnet svenska. Den första är att samspelet och kommunikation mellan datorn och 

användare sker på många olika nivåer. Den andra framhäver hypertextualitet vilket innebär att texter 

på datorn inte läses linjärt utan att läsaren själv kan bestämma hur och i vilken ordning texten ska 
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läsas. Den tredje tar upp att kunskap struktureras och samlas genom internet och således i ett eget 

arkiv som möjliggör att användare enkelt kan gå tillbaka till tidigare information. Elmfeldt & 

Erixons slutsats är således att eleverna använder ett mer medialt språkbruk och berättarteknik som 

inte stämmer överens med de skriftspråkliga traditionerna som finns i skolan och då framförallt i 

svenskämnet, vilket förändrar pedagogiken i svenskundervisningen. 

2.2.3 Digitala verktyg och metoder i svenskundervisningen   

I föreliggande studie är det viktigt att redogöra för olika digitala verktyg och metoder som används i 

svenskundervisningen. Det spelar en viktig roll i det avseende att ge läsaren en inblick av några 

arbetssätt som används. Valet av metoderna har baserats på egen erfarenhet från praktikperiod.  

Lärarplattformar 

Skolor använder sig av digitala lärarplattformar till administration, dokumentation och 

kommunikation mellan kollegor och föräldrar. Plattformarna används till att lägga upp scheman, 

planeringar, arbetsuppgifter, elevernas resultat, dokumentera närvaro, frånvaro och för att boka tid 

för utvecklingssamtal (Skolverket, 2013).  

Skrivande och delade dokument  

Delningsfunktionen delade dokument gör det möjligt att överföra texter, bilder och filmer mellan 

olika enheter. Det finns dessutom molntjänster som erbjuder att både lärare och elever kan arbeta i 

samma dokument. Denna funktion innebär att ett obegränsat antal användare som har tillgång till ett 

och samma dokument kan redigera och skriva. Detta digitala verktyg gör elevernas lärande synligt 

och möjliggör att eleven får direkt respons och återkoppling. Dessutom underlättar och ökar 

möjligheterna för lärarna att stötta där det bäst behövs (Basaran, 2016). 

  

Digital undervisningsmetod 

Läraren och forskaren Daniel Barker (2013) förklarar i sin bok Flipped classroom: det omvända 

arbetssättet förklarar att traditionell undervisning innebär att tiden i skolan är lärarens 

undervisningstid och att eleven ska studera på egen hand på kvällen. Ett problem kring detta 

arbetssätt är således att alla elever inte kan få det stöd som behövs hemma samt att skolarbetet 

kräver orimligt mycket tid. Barker (2013) upptäckte även att eleverna inte presterade bättre av den 

traditonella metoden, att det är genom eget arbete eleven lär sig. Han pekar således på att det är fel 
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att eleven ska iaktta den arbetande läraren, utan i stället ska eleven arbeta i skolan och få stöd i sitt 

lärande. 

Barker (2013) beskriver att motsats metod till den traditionella är flipped classroom vilken är en 

form av Blended learning. Arbetssättet innebär att läraren skapar mer aktiv studietid på lektionen 

genom att förse eleven med exempelvis mikroföreläsningar, filmer, tester eller spel att studera inför 

lektionen hemma. Vid lektionstid kan läraren då ge personlig handledning och återkoppling till det 

eleverna arbetar med. Undervisningen har således större fokus på elevens lärande, samtal och 

diskussion mellan lärare och elev.  

Bloggar och podcast 

Liza Grezanik (2007) beskriver i Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips att det 

digitala verktyget blogg är en vanligt förekommande undervisningsmetod bland svensklärare. 

Skribenten menar på att ur ett skolperspektiv används verktyget för att nå ut till flera läsare, kunna 

orientera sig på internet och tänka källkritiskt. Bloggen erbjuder dessutom möjligheter att publicera 

inlägg där eleven kan uttrycka sitt budskap med olika visualiseringar så som bilder, filmer eller 

ljudklipp. Vidare är arbetssättet språkutvecklande då kommunikation, diskussion och reflektion lyfts 

fram.  

Markus Nyman och Kia Senneryd (2015) nämner i artikeln Podcast i undervisningen skapar 

motiverade elever att det digitala verktyget podcast är en relativt ny företeelse inom 

svenskundervisningen. Det är ett verktyg för eleverna att lyssna på föreläsningar och genomgångar 

samt ett muntligt presentationstekniskt arbetssätt. Detta digitala verktyg fungerar som en muntlig 

blogg där man får ta del av andras åsikter, insikter och erfarenheter.  

Digital litteratur och läsning 

Läsningen och litteraturens ställning i skolan har förändrats sedan digitala medier tillkom. Elever 

möter genom den digitala världen olika hypertexter vilka ger möjlighet att läsa texter i vilken 

ordning som helst. Den traditionella textformen som däremot framträder i böcker läses å andra 

sidan i ordningsföljd (Elmfeldt & Erixon, 2007) E-böcker skapar därmed ett digitalt arbetssätt att 

använda då elever behöver låna samma bok samtidigt. Verktyget gör det således enklare att 

gemensamt arbeta med olika lässtrategier, textstorleken kan ändras, sökfunktion finns, 

noteringsmöjlighet och att orientera sig fram och tillbaka i texten. Digitaliseringen kring läsning 
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innehåller således flera dimensioner och möjligheter till varierad undervisning, dock är det viktigt 

att eleven kan orientera, navigera och sätta samman all information till egen förståelse (Pålsson, 

2015).  

Sociala medier 

Det digitala medietåget för med sig sociala medier in till undervisningssammanhang. För att förstå 

hur kommunikation sker i sociala medier används begreppen främre och bakre region. I den främre 

regionen agerar och spelas en roll utefter de personer som bemöts, medan i den bakre regionen som 

inte är offentlig i fysisk mening, där anonymitet ges, agerar man annorlunda. Klassrummet är 

traditionellt en främre region medan sociala medier kan befinna sig på båda arenor. Regionerna går 

in i varandra då elever varvar kommunikation som sker på sociala medier utanför skolan med den 

tradition som föreligger i skolan. Detta skapar således en kommunikativ arena på sociala medier för 

språklärande. Spel, bloggar, mejl och olika sociala medier är exempel på sociala nätverksplatser  där 

kommunikation, skrivande och lärande kan ske. Fördelen med att inkludera sociala medier i 

undervisningen kan vara att nå alla elever via exempelvis chatt i klassrummet då vissa elever har 

svårt att ta för sig (Vigmo & Lantz-Andersson, 2013).  

2.2.4 Effekter av digitalisering i undervisning 

Skolverket (2016) nämner att de flesta ungdomar i Sverige dagligen har tillgång till digitala medier 

och internet. Detta resulterar i att ungdomar har möjlighet att ta del av mer aktuell information och 

kan använda sig av olika inlärningsmetoder än tidigare. Frågan är vad för effekter användning av 

teknik har på elevernas kunskapsinhämtning.   

Hylén (2013) pekar på att det finns flera studier som påvisar positiva effekter på elevernas lärande 

och utveckling genom användning av IT. Han hänvisar till ett antal studier i en forskningsrapport 

vilka tar upp flera positiva effekter av IT-användning i skolan. De olika studierna visar i sin helhet 

att IT har positiva effekter på elevernas utveckling och lärande i skolan och att hög IT-användning i 

hemmet och skolan ger förbättrat skolresultat. Resultatet visar därmed att användningstiden samt 

erfarenhet av att använda digitala medier har stor betydelse för lärandet. En av slutsatsen visar 

således att det krävs mer IT-användning än vad som sker i skolan för att åstadkomma positiva 

effekter på lärandet. Denna slutsats pekar på att projektet med en dator per elev leder till positiva 

effekter på elevernas lärande och utveckling.   
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Myndigheten för skolutveckling (2007) presenterar i sin rapport ”Effektivt lärande av IT i skolan - 

analys av internationell forskning” övergripande fördelar med digitalisering i skolan för elevernas 

lärande. Rapporten framhäver att: ”Det finns ingen mekanisk relation mellan användningen av IT 

och dess inverkan på elevers inlärning, utan det är användningen av IT i skolan som under vissa 

omständigheter har en positiv effekt på elevers utveckling och inlärning” (Skolverket, 2007:37).  

Myndigheten menar för det första att eleverna får motivation som i sin tur leder till ökat 

engagemang under lektionerna. För det andra framhävs att eleverna får möjlighet att arbeta 

individuellt med hjälp av teknik, vilket resulterar i att eleverna kan jobba i sin egen takt och utifrån 

egna förutsättningar samt att elevernas egenansvar ökar. För det tredje lär sig elever samarbeta i 

grupper, att finna strategier för att lösa uppgifter tillsammans med andra. Myndigheten påstår 

slutligen att teknologin skapar nya kreativa sätt för eleverna att studera och bidrar till nya 

undervisningsmetoder.  

2.2.5 Lärare och digitalisering 

Skolverket (2011) skriver i kapitlet ”Övergripande mål och riktlinjer” att skolan måste följa 

samhällets utveckling, vilket innebär att skolan har skyldighet att ge eleverna möjlighet till 

integrering av teknik. Det av anledning att skolans uppdrag är att stödja eleven i att utveckla 

färdigheter som eleven sedan behöver för att delta aktivt i samhällslivet. Skolverket nämner 

dessutom att läraren är ansvarig för att utveckla och forma undervisningen med hjälp av tekniken. 

Därmed är lärarens erfarenheter och kunskap av att använda digitala verktyg i undervisningen en 

förutsättning. 

Jedeskog (1998) nämner att lärarens inställning till tekniska hjälpmedel har stor betydelse för 

elevernas användning. Otillräcklig kompetens hos läraren kan leda till rädsla för att använda 

tekniska hjälpmedel vilket medför minskad användning. Det är vanligt att lärare som arbetat länge 

har skapat en trygghet i sin egen undervisningsstrategi och inte vågar pröva på någonting nytt.  

Skolverkets (2013) rapport visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling gällande 

teknologin i undervisningen hos lärare. Tekniska hjälpmedel bör användas kontinuerligt i 

undervisningen, samtidigt som läraren måste stötta eleverna i användandet. Rapporten visar att 

lärarna inte har kunskap som krävs för hur de ska använda digitala medier som pedagogiskt verktyg, 

samt hur de ska vägleda eleverna i användandet.  
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3. Teoretisk ram 
Denna uppsats utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att belysa användandet av digitalisering 

som ett sätt att lära i förhållande till kommunikation och interaktion. 

3.1 Digitalisering ur ett sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2005) skriver att det traditionella sociokulturella perspektivet härstammar från Lev 

Vygotskijs teorier om människans kunskapsutveckling. Grundläggande för denna teori är att lärande 

handlar om hur individer tillägnar sig och utvecklar kunskaper genom samspel med omgivningen. 

Denna teori anses således vara relevant för studien då IKT innefattar kommunikation och 

interaktion med andra i form av tekniska verktyg. Säljö (2005) redogör att olika verktyg och 

hjälpmedel har en betydande roll i lärprocessen för att nå ny kunskap. Eleven kan nå kunskap med 

hjälp av en lärare eller en kamrats vägledning eller med hjälp av dagens tekniska verktyg. 

Digitalisering är således intressant ur ett sociokulturellt perspektiv anser Säljö (2005) då 

digitalisering innehåller olika sorters kunskap och är ett sätt att kommunicera med sin omgivning. 

Han betonar samspelet som finns mellan människor och den teknik som ständigt finns omkring oss i 

samhället.  

Säljö (2005) redogör att det finns olika medierande redskap som utgör vår kultur och påverkar vårt 

synsätt till omvärlden. Redskapen hjälper oss att förstå saker och skapar erfarenheter för att vi ska 

kunna utvecklas. Säljö skriver vidare att de tekniska verktygen används inom vardagslivet och dessa 

redskap ständigt samspelar med människan och dess omgivning. Kunskap och information som 

finns att tillgå i de tekniska redskapen måste människan göra en tolkning för att sedan göra den till 

sin egen och ställa mot sina tidigare erfarenheter. Genom de tekniska redskapen tolkar och handlar 

människan således i omvärlden på olika sätt vilket förändrar människors kunskapsbehov och 

kunskaper. Redskapen hjälper oss således att förstå saker på olika sätt för att vi ska kunna utvecklas 

och lära. 
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4. Metod och material  

4.1 Metodval 
Metoden som används för studien är semistrukturerade intervjuer med standardiserade och öppna 

frågor och teman. Detta val gjordes utifrån uppsatsens syfte vilket är att få fram hur, och i vilken 

omfattning, svensklärare arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. Att enkäter valdes bort 

som metod beror på att informanten inte får möjlighet att fördjupa sig i svaren. I enkäter hade 

studien gått miste om nyanserna i svaret i jämförelse med en intervju eftersom respondenten kan 

vilja utveckla sitt svar. Enligt Bryman (2011) utgår den kvalitativa metoden från att finna 

sammanhang och att gå djupare in i frågor som rör ämnet. Genom att använda semistrukturerad 

intervju ges möjlighet för intervjupersonen att få fram sina åsikter utifrån dennes tolkning av 

frågorna. Samtidigt är intervjun styrd av olika teman och frågor som finns i intervjuguiden även om 

det finns flexibilitet när det kommer till frågorna (Bryman, 2011). 

Studien består av fyra semistrukturerade intervjuer vilka är indelade i olika teman. Intervjuerna har 

följt en intervjuguide där frågorna är uppdelade efter följande teman: svensklärares användning av 

digitala verktyg i undervisning, erfarenheter av digitala verktyg och attityder och inställning till 

digitalisering (Bilaga 2). Frågorna har öppnat för följdfrågor vilka endast varit förslag på 

formuleringar som kunde frångås vid behov.   

4.2 Urval, avgränsningar och representativitet  
Den urvalsmetod som är den optimala i kvalitativ forskning är det målinriktade urvalet. Att 

genomföra det målinriktade urvalet innebär att jag väljer ut ett fåtal intervjupersoner som anses ha 

betydelse för de frågeställningar som ska besvaras i studien. Det på grund att jag vill få högst möjlig 

trovärdig information av intervjupersonerna som kan leda till djupa analyser. Detta urval kan dock 

inte leda till en generalisering av en större population (Bryman, 2011).   

Avgränsningen har gjorts till lärare på en gymnasieskola i Västra Götaland då jag fick tillgång till 

att göra en undersökning på en gymnasieskola i området. Informanterna valdes genom ett 

målinriktat urval då intervjupersonerna noggrant valdes ut utifrån studiens frågeställningar.  

Intervjupersonerna består av fyra lärare och valet av intervjupersoner baseras på ålder och antal 

verksamma år som svensklärare. Detta i syfte att kunna jämföra skillnaden mellan lärares 
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erfarenheter, inställning och användning av digitala verktyg i svenskundervisningen och därefter få 

ett resultat som väcker diskussion (Bryman, 2011). Intervjupersonerna presenteras nedan i en tabell 

där ålder och arbetslivserfarenhet som svensklärare redovisas.  

Tabell 1: Översikt över urvalet 

4.3 Genomförande 
Intervjupersonerna kontaktades via mejlförfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju  

inom 1–3 veckor. Dessutom informerades respondenterna om syftet med undersökningen, 

möjligheten att när som helst kunna avbryta och att undersökningen är konfidentiell samt 

bekräftelse på tid och plats för intervjun (Bilaga 1). Samtliga var positiva till deltagande, dock 

uteblev svar från en av dem. Då fyra stycken kvarstod och samtliga gav tillfredsställande intervjuer 

valdes att inte söka upp ytterligare deltagare. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats 

under arbetstid.  

Intervjuguiden pilottestades aldrig fullständigt i den meningen att den beprövades inför första 

intervjun. Det av anledning av tidsbrist och att personer utanför skolverksamheten inte besitter den 

kunskap som efterfrågas, men studien lästes igenom av handledare. Detta gjordes för att säkerställa 

att frågorna fungerade på så sätt att de var tydliga för intervjupersonen, men också för att svaren var 

användbara för vårt syfte (Bryman 2011). Således fick den första intervjun fungera som en 

pilotstudie där guiden därefter kunde modifieras efter behov. Då en första intervjun genomfördes 

utan problem, svaren blev fylliga och innehållsrika så behölls samma intervjuguide till kommande 

intervjuer. En smartphone användes som inspelningsapparat då ljudet togs upp bra och förenklade 

transkiberingsprocessen.   

4.4 Databearbetning 
Bryman (2011) anger att transkribering av intervjuerna underlättar för en noggrannare analys av vad 

intervjupersonerna sagt samt att upprepade genomgångar av intervjuerna kan ske på ett enkelt sätt. 

Lärare Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D

Genus Kvinna Man Kvinna Kvinna

Ålder 33 år 31 år 59 år 33 år

Yrkeserfarenhet 5 år 7 år 30 år 2 år
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Därmed transkriberades varje genomförd intervju och utskrifterna skrevs i talform för att inget som 

sades skulle missförstås. Tvekande moment som ”eeh” och ”hmm” valdes dock bort då de inte hade 

relevans med innehållet i materialet. När intervjuerna var transkriberade lästes de flera gånger var 

och en för sig. Efter det analyserades intervjuerna och meningsbärande enheter togs ut för att 

jämföras med de olika intervjuerna. De meningsbärande enheterna skrevs ned på papper för att 

sedan sattes samman utefter liknande innehåll och bildade således olika kategorier utifrån lärarnas 

svar; användning av digitala verktyg, metoder och undervisningsformer, avsaknaden av 

digitalkunskap, inställning till digitalisering fördelar med digitalisering och nackdelar med 

digitalisering.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) skriver att reliabilitet mäter tillförlitligheten i studien och handlar således om att 

studien ska kunna upprepas utifrån samma syfte, frågeställningar och metod och att resultatet ska 

bli så likvärdiga som möjligt. Denna studies reliabilitet handlar dels om intervjupersonerna skulle 

ge olika svar till olika intervjuare då frågorna kan formuleras olika och dels att intervjupersonerna 

kan varieras. Det är därmed av vikt att undvika ledande frågor med undantag att de används för att 

stämma av att jag har förstått och tolkat intervjupersonen korrekt. I denna studie har jag undvikit att 

ställa ledande frågor men medvetet kontrollerat svar som behövde förtydligas och bekräftas. Därtill 

har informanterna intervjuats under samma dag för att öka tillförlitligheten då ingen hinner utbyta 

information med någon.   

Validitet innebär att forskaren undersöker det fenomen som ska undersökas. Det är lätt hänt att 

forskaren hamnar på sidospår och i slutändan undersöker något annat än det som från början var 

syftet (Bryman, 2011).  För att försäkra att denna studie undersöker det som är avsett att undersökas 

har syftet kontinuerligt upprepats gång på gång som kontroll att studien inte avviker från ämnet, 

metoden har noggrant valts ut och teorin är tydlig kopplad till studien. 

4.6 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2007) redogör för riktlinjer vid deltagande i undersökningar av anledning att 

skydda medverkande individer. Studien följer dessa genom att deltagarna informeras om studiens 

syfte, att  allt material är konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 
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närsomhelst. Intervjupersonernas uppgifter i undersökningen är således under sekretess vilket 

innebär att personuppgifter och var de arbetar inte framgår i studien.   

4.7 Metoddiskussion 
Kvalitativ studie medförde att studiens syfte kunde uppfyllas där det handlade om att få kunskap om 

andra människors egna uppfattningar och erfarenheter. En av fördelarna med kvalitativ studie är att 

intervjusvaren är djupgående dock hade uppföljande klassrumsobservationer (fallstudier) gett 

studien ytterligare styrka och trovärdighet (Bryman, 2011). Det hade varit intressant att ta del av 

och jämföra fallstudier med intervjumaterialet. Anledningen till att fallstudier inte genomfördes var 

på grund av tidsbrist. 

Enbart fyra lärare har intervjuats för studien vilket resulterar i en svag sanningsenlig bild för hur det 

ser ut överallt, dock kan det ge en fingervisning på hur det kan se ut. I och med att urvalet är brett 

med tanke på ålder och erfarenhet inom svenskämnet ger detta studien större trovärdighet än om 

åldersspannet och erfarenheter skulle vara mindre. Från början var 5 lärare tillfrågade, men en av de 

tillfrågade svarade aldrig. Valet stod mellan att hitta ännu en deltagare eller att använda de deltagare 

som var positiva till att delta. I och med att deltagarna representerar en stor skala dels genom ålder 

och dels genom erfarenhet så föll valet på att behålla detta urval utan att komplettera ytterligare. För 

att få en större spridning i resultatet skulle respondenter från flera skolor i olika kommuner valts.   

Genom att utforma en intervjuguide på ett semistrukturerat sätt ges respondenten möjlighet till att 

själv utveckla sitt svar och inte var låst vid eventuella svarsalternativ. Det ger vidare även utrymme 

för personen som håller intervjun att lättare föra samtalet vidare utifrån respondentens svar. Det är 

dock viktigt att man som intervjuare agerar objektivt för att utesluta att respondenten känner sig 

styrd i samtalet (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram 

via mobiltelefon. Detta för att i största möjliga mån få ett flyt i intervjuerna, dock kan en nackdel 

vara att en del människor kan bli hämmade av att bli inspelade (Bryman, 2011). Vid mina intervjuer 

uppfattade jag inte att någon informant kände sig obekväm i att dennes röst spelades in, snarare 

tvärtom. Det var bra flyt i intervjuerna, vilket har bidragit till att svaren jag fick ta del av under 

intervjuerna upplevs äkta.   
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5. Resultat 
Nedanstående avsnitt kommer att redogöra för resultaten som framkom vid resultatanalysen och 

utifrån denna bildades fem kategorier. Kategorierna som framkom var; användning av digitala 

verktyg, metoder och undervisningsformer, avsaknaden av digitalkunskap, inställning till 

digitalisering, fördelar med digitalisering och nackdelar med digitalisering. 

5.1 Användning av digitala verktyg 
För att spegla vilka digitala redskap som används i skolan tillfrågades lärarna om vilka digitala 

verktyg de och eleverna utnyttjade i ämnet svenska. Både lärare och elever på skolan har tillgång 

till egen personlig dator. Därtill används redskapen projektor, surfplattor och smarta telefoner som 

komplement eller i kombination till dator i undervisningen. Vidare finns diverse datorprogram, 

appar och lärarplattformar både lärare och elever har tillgång till i undervisningen. Alla lärare 

uttrycker att de vanligaste användningsområdena för digitala verktyg eleverna använder i 

undervisningen är lärarplattformar, informationssökning, textredigering och presentationer av olika 

slag. Lärarna använder mestadels digitala redskap till att kommunicera med elever, planera 

undervisningen, genomföra prov och för att visa presentationer, textutdrag, filmer och bilder. 

Alla lärare uppger således att de dagligen använder digitala verktyg i undervisningen, dock varierar 

tillämpningen av digitala verktyg som metod, läromedel och undervisningsform. De faktorer som 

kan urskiljas, vilka påverkar lärarnas tillämpning av digitalisering i undervisningen är 

generationsskillnad, kunskapssyn, kompetensutveckling, tidsaspekt, inställning och erfarenhet. 

Vissa av lärarna reflekterar ständigt kring digitalisering och hur de använder teknik i sin 

undervisning medan andra säger att de inte har intresset eller har tidsbrist men upplever att det 

fungerar ändå.  

Främst är digitalisering ett eget brinnande intresse, och jag försöker hela tiden göra förändringar  i 
min undervisning utefter digitala verktyg och metoder som arbetssätt. Just idag finns det så många 
olika sätt man kan arbeta med kring digitalisering och jag vill lära mig mer på egen hand för att jag 

tycker det är roligt (Lärare A).  

Lärare B berättar att hans eget intresse för det digitala gör att han arbetar mycket med digitala 

metoder i undervisningen. Dock uttrycker han att han är skeptisk till att använda digitala metoder 

och verktyg, att han har insett att de inte alltid är till fördel för undervisningen och för elever. 
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Dessutom anser han att elever är bekväma med att använda digitala verktyg men inte i syfte som ett 

arbetsredskap. Och att lära eleverna digitala verktyg som arbetsredskap hamnar på svenskläraren 

trots att utbildning för detta saknas.  

Lärare C säger ”jag är nog för gammal eller hur man säger för att använda digitala verktyg som ett 

mer integrerat arbetssätt än det jag gör i dag. Jag är inte inne i det tänket iallafall”. Lärare D uppger 

att hon är digitalt medveten men känner att det är svårt att hinna skapa arbetssätt innehållande 

digitala metoder mellan andra saker hon har att göra. Hon uttrycker att ingen tid avsätts för att 

digitalisera undervisningen, vilket resulterar i att hon känner sig stressad och pressad att hinna med i 

dagens digitala utveckling. Alla lärare uppger att digitalisering som arbetssätt i svenskämnet är ett 

område som skulle behöva diskuteras och utbytas mer med kollegorna men som inte sker i 

dagsläget.  

5.2 Metoder och undervisningsformer 

Grundläggande för alla lärare är som tidigare nämnt att de använder sig av lärarplattform som 

skolan har valt för att underlätta administration och dokumentation. Samtliga lärare använder 

lärarplattformen för att redovisa planeringar, arbetsuppgifter, scheman, dokumentera närvaro, 

frånvaro och för egen planering. Lärare A använder dessutom dokumentation och redogörelse av 

elevernas utveckling och resultat digitalt. Samtliga lärare berättar att de använder traditionella 

läromedel sida vid sidan av det digitala verktyget. Alla lärare använder således någon form 

delningsfunktion, vilket möjliggör att lärare kan samla och överföra presentationer, filmer och 

texter till elevernas olika enheter dygnet runt. Dessutom använder lärarna delade dokument som 

möjliggör att både lärare och elev kan redigera och skriva i samma dokument. Alla lärare berättar 

också att de endast ser positiva fördelar i det digitala skrivandet. Det av anledningen att eleverna 

kan ändra strukturen och texten ständigt.  

Det är främst lärare A och B som använder sig av digitala läromedel och metoder i undervisningen 

utöver det som nämnts ovan. Lärare A arbetar med podcast som verktyg när eleverna ska föra 

samtal, diskussion eller återge information. Vidare filmar hon genomgångar av lektioner och 

använder ljudupptagning när texter läses högt för att sedan länka detta till eleverna. Det för att 

elever som missat lektionen eller vill lyssna igen har möjlighet till detta även efter lektionen. Lärare 

B förklarar att han använder sig av det digitala arbetssättet flipped classroom. Han berättar att han 

inte vill att eleverna ska behöva studera på egen hand på kvällen, utan att studietiden ska ske på 
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lektionstid. Därmed förser han eleverna med filmade genomgångar att se kvällen innan 

lektionstillfälle. Dock nämner han att detta arbetssätt inte alltid har fungerat för honom av den 

anledningen att vissa elever inte skaffar sig den förkunskap som behövs till lektionen. Vidare 

berättar lärare B att han börjat använda sig av e-böcker i undervisningen. Han nämner många 

fördelar med detta verktyg, exempelvis att elever kan läsa samma bok samtidigt, sökfunktion i 

texten, noteringsmöjlighet och att orientera sig fram och tillbaka i texten. 

5.3 Avsaknad av digitalkunskap 
Något som två av lärarna nämner är att de själva känner att de saknar kunskap inom ämnet 

digitalisering i undervisning. På frågan om utbildning har givits om digitalisering svarar lärare D 

”Inte vad jag kan komma ihåg. Det är för dåligt med det helt klart och för lite tid att lära sig det och 

kunna sätta sig in i det för att använda det på ett bra sätt i undervisningen”. På samma fråga svarar 

lärare C: 

Jag tycker inte jag fått tillräckligt med utbildning kring digitala verktyg. Och eftersom vi alla är så 
olika gällande generationsskillnader, erfarenhet och intresse för digitalt är vi på väldigt olika 

nivåer. Sedan är man inte jättepigg på att ändra fungerande undervisning när man hittat sitt sätt 
utan att få bra utbildning.  

Utbildning i digitalisering har inte någon av de andra lärarna heller fått, inte heller på 

lärarutbildningen, däremot har lärare A och B ett eget brinnande intresse och lär sig om 

digitalisering på egen hand. Lärare A och B har båda läst på fritiden och prövat olika digitala 

metoder i undervisningen då de personligen har ett stort intresse för ämnet. 

Jag söker i minnet efter vad jag gått för kurser inom digitalisering, ingen vad jag kan komma på. 
Eller jo vi har fått utbildning i de digitala program vi använder på skolan, men inte i hur man 
undervisar eller använder det som metod. Främst är det ett eget brinnande intresse att jag skaffat 

kunskap på egen hand och därmed kan undervisa mycket digitalt (Lärare A). 

5.4 Inställning till digitalisering 
Graden av intresse och aktivt arbete på egen hand för att digitalisera svenskundervisningen varierar 

således stort bland informanterna. Några av dem tänker ständigt på hur man kan förbättra sin 

undervisning med hjälp av digitalisering, medan andra är desto mer osäkra kring 

användningsområdet. Lärare C och D uttrycker att viljan och intresset för att lära sig och använda 

mer digitala metoder i undervisningen finns men att tiden och kunskap å andra sidan inte räcker till. 
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Lärare D säger att ” Jag får göra det jag gjort innan för jag hinner inte lära mig något nytt just nu”. 

Lärare C uttrycker: 

Jag är inte så pigg på att lära mig något nytt inom digitalisering på egen hand, att testa och testa 
utan att veta varför. Men jag hade gärna gjort det med hjälp av andra och med vetskapen att jag 

skulle använda mig mycket utav metoden, då skulle jag gärna göra det. 

Studien visar att det är till stor del mest de yngre lärarna som arbetat några år som uppger att de 

aktivt reflekterar över digitaliseringen i svenskundervisningen och det är även dessa som till största 

del arbetar med att få undervisningen mer digital. Lärare A berättar ”Jag har tillräcklig kunskap för 

att kunna göra ett bra jobb, men jag vill ändå kunna och lära mig mer för att jag tycker det är roligt. 

Men den kunskapen söker jag själv hela tiden för att förbättra undervisningen och hänga med”. 

5.5 Fördelar med digitalisering 
Det framkom av svaren att det finns många fördelar med digitalisering, så som positiva effekter på 

lärandet, motivationen, individualisering och variationen i undervisningen. Alla lärare nämner att 

individualiseringen ökar med digitala verktyg då eleverna kan arbeta i sin egen takt och utifrån egna 

förutsättningar. Lärarna nämner även att en digital fördel för anpassning efter varje elev är att flera 

lärstilar kan användas samtidigt i undervisningen. 

Man lär sig väldigt olika, en del behöver höra, läsa eller skriva. Eftersom elever lär sig på så 

många olika sätt så är det bra att använda många olika sätt man bara kan. Det är en fördel för 
elevernas inlärningssätt att med digitala verktyg kunna individualisera och använda många olika 
metoder (Lärare D). 

Lärare A och B som genomgående i intervjun berättar att digitaliseringen är något de är medvetna 

om och tänker mycket kring, lyfter att teknik öppnar nya möjligheter för elevers lärande. Lärarna 

uttrycker att skolan riskerar att bli en bromskloss för elevers utveckling om inte teknikens fördelar 

utnyttjas, dels på grund av teknikens pedagogiska möjligheter, dels på grund av att elevernas 

framtid präglas av teknik. Lärare C och D lyfter också att motivationen och lusten att lära i dag hör 

samman med inkluderingen av det digitala i undervisningen. Lärare A säger också att motivationen 

ökar när undervisningen kan varieras.  

Teknologin skapar nya kreativa sätt för eleverna att lösa uppgifter vilket jag tror hänger samman 
med deras motivation. Eleverna är så vana att använda datorer och mobiler, och om vi inte hänger 

med i utvecklingen kommer de tappa lusten (Lärare D). 
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Vidare nämner lärarna fördelarna med delade dokument och att undervisningen ständigt är 

tillgänglig med teknologins verktyg. Lärare A svarar att lärandet och kunskapsinhämtning således är 

tillgängligt hela tiden, vilket gör att elever som är frånvarande från undervisning kan studera på 

egen hand. Lärare B nämner även sin synpunkt om detta: 

Att arbeta med delade dokument och ständig synlig undervisning skapar bättre förutsättningar för 

formativ bedömning och omvända klassrum. Det skapar fördelar så som att jag kan se när eleven 
arbetar vägen fram för att kunna kommentera och vägleda. 

Alla lärare är överens om att det digitala skrivandet är bättre än med penna och papper. Det för att i 

skrivprocessen skriver, planerar och bearbetar eleverna sin text samtidigt som den växer fram på 

skärmen. Därtill kan eleverna bearbeta och ändra sin text på detaljnivå.  

5.6 Nackdelar med digitalisering 
De sociala mediernas ständiga närvaro har inverkan på kunskapsinhämtningen, säger samtliga 

lärare. Lärarna är överens om att de sociala medierna stör elevernas koncentration mer än att vara 

ett hjälpmedel för undervisningen, vilket resulterar i att flera elever inte kan studera alls i 

undervisningen. En bidragande faktor till detta nämner lärare C är att eleven måste ta ställning till 

om koncentration och viljan finns för att själv skriva, en annan faktor är att eleven väljer att skapa 

relationer i klassrummet i stället för att studera.    

Man märker när man går runt  i klassrummet när eleverna ska arbeta på egen hand att de hamnar 
på olika sociala medier de inte ska använda. Vilket stör en hel del på uppmärksamheten och 

koncentrationen. Det är ett stort problem att få eleverna att göra det de ska. Effektiv tid i skolan är 
kanske runt 20% av tiden, resten av tiden är rent blaha. Och då är jag snäll. (Lärare D). 

Alla lärare har olika åsikt om hur sociala medier skapar problem eller fördelar som metod i 

undervisningen. Lärare A och B anser att sociala medier har en positiv effekt på språklärande då 

elever kan hitta inspiration från andra skribenter och lära sig orientera och vara källkritiskt i ett stort 

informationsflöde. Lärare A berättar också att elever som har svårt att ta för sig i klassrummet vågar 

uttrycka sig på chatt. Dock är lärare B likt C och D även skeptisk till sociala medier då eleverna ofta  

använder dem till annat än studier. Lärarna tycker att sociala medier stör undervisningen och att det 

distraherar uppmärksamheten från studierna. 
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Lärare B understryker vikten av att lärare måste ha ett tydligt syfte vid arbete med digitala verktyg i 

undervisningen. Det av anledningen att tekniska verktyg inte endast är ett arbetsverktyg utan är 

också ett verktyg för nöjen och sociala relationer.   

Ibland undrar jag om man inte ska ta bort datorerna när man inte ska använda dem för att de spiller 

mer än vad de ger. Jag önskar att det vore ett rent arbetsredskap, och att datorerna vore låsta till de 
program som behövs. Och att läraren kan styra undervisningen genom att exempelvis trycka av 
och på internet. 
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6. Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare arbetar med digitalisering i 

svenskundervisningen, vilka strategier och metoder de använder sig av. Detta utifrån 

frågeställningarna: Hur och i vilken utsträckning använder lärare digitala verktyg i sin 

svenskundervisning?, Hur påverkar lärarens erfarenheter av digitalisering i användning i 

undervisningen? och Vilka attityder och inställningar kan urskiljas bland lärare till att integrera 

digitala verktyg i svenskundervisningen? 

6.1 Resultatdiskussion 
Diskussionen kring studiens resultat kommer i nedanstående avsnitt ske utifrån kategorierna 

användning av digitala verktyg, metoder och undervisningsformer, erfarenheter och inställning till 

digitalisering, fördelar och nackdelar med digitalisering för att inkludera så mycket som möjligt 

från studien i diskussionen.  

6.1.1 Användning av digitala verktyg 

Alla lärare uppger att de dagligen använder digitala verktyg i undervisningen, dock varierar 

tillämpningen av digitala verktyg som metod, läromedel och undervisningsform. Hylén (2013) 

redogör för att lärare och elever har god tillgång till digital utrustning och internet, men trots det 

inte inkluderar verktygen i undervisningen i den utsträckning som är möjlig. Skillnaderna mellan 

lärarnas användning av digitala verktyg märks bland annat när de ombeds att beskriva om och i så 

fall hur de integrerar digitala verktyg i sin undervisning. Lärare A är av åsikten att digitala verktyg 

ska genomsyra undervisningen som ett läromedel och metod. Även lärare B är inne på det spåret 

genom att ständigt integrera och pröva på nya digitala metoder i undervisningen. Medan å andra 

sidan uttrycker lärare C ett motståndskraftigt och oengagerat förhållningssätt till användning av 

digitalisering. Likaså instämmer lärare D, dock finns en acceptans och önskan hos henne om att 

kunna använda digitalisering mer i undervisningen.   

I och med att dagens elever växer upp i en värld där digitaliseringen har en stark närvaro, tillgänglig 

information och möjligheter till ständig kommunikation utmanas lärarnas kompetens inom 

digitalisering (Riis;2000 & Jedeskog;1998). Skillnaden av användning av digitalisering lärarna 

emellan utifrån intervjusvaren beror på generationsskillnad, intresse och erfarenhet. De yngre 

lärarna är de som mer vuxit upp i en digitaliserad omgivning där användning, intresse och 
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erfarenhet naturligt vuxit fram. Lärare C som arbetat längre inom yrket menar att dessa tre faktorer 

resulterar i att den digitala användning för henne skiljer sig åt från de andra. Intressant är  dock att 

lärare D inte använder digitalisering i hög utsträckning, vilket hon uttrycker beror på lågt intresse 

och otillräcklig erfarenhet. Denna tanke styrks av Jedeskog (1998) som säger att lärarens inställning 

och otillräcklig kompetens kan leda till minskad användning av digitalisering. Vidare nämner 

författaren även att lärare som arbetat länge har skapat en trygghet i sin undervisning och inte vågar 

pröva på nya metoder.  

Resultatet går i linje med det Skolinspektionen (2012) skriver att, lärare använder digitala verktyg 

men besitter inte tillräcklig kunskap om hur den ska användas och integreras för att utveckla 

lärandet. Lärare A och B är de som aktivt arbetar med att få en digitaliserad undervisning. Det till 

skillnad från lärare C och D som inte använder digitala metoder eller strategier i sin undervisning. 

Jag drar därmed följande slutsats, att äldre lärare med lång yrkeserfarenhet inte använder  

digitalisering i sin undervisning i lika hög grad som lärare som är unga och nya inom yrket. 

Intressant är dock att den relativt nyexaminerade unga läraren inte heller använder digitalisering i 

sin undervisning. Detta antyder i den här studien att generationsskillnad, tidsbrist och otillräcklig 

erfarenhet orsakar minskad digitalisering. Svårigheten i digitaliseringsarbetet ligger i att lärarnas 

medvetenhet och kunskap bör förbättras och utvecklas för att lärandet hos eleven ska få stöd av 

tekniken. 

6.1.2 Metoder och undervisningsformer 

En av utmaningarna, som bland annat lärare C och D uttrycker, är att de lätt kan glömma bort det 

digitala syftet i undervisningen.  

 

Lärare B menar liksom Säljö (2005) att alltid ha syfte och mål i fokus och fundera på hur digitala 

verktyg kan användas för att stötta eleven på ett effektivt sätt så att det ger mening i elevernas 

kunskapsinlärning. Här går det tydligt att se ett sociokulturellt perspektiv då verktyget ska användas 

som ett medierande redskap och således integreras i undervisningen. Kunskap finns inte endast i 

elevens dator utan  måste ske i samspel med läraren och den sociala kontext som eleven befinner sig 

i. Detta tankesätt styrker även Skolverket (2007) som nämner att användningen av digitala verktyg 

bör ha ett tydligt syfte i undervisningen för att ge positiv effekt på lärandet, annars är risken att 

inverkan på elevers inlärning uteblir.  
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Samtliga lärare använder sig av lärarplattform för att förbereda planering, uppgifter för elever och 

förbereda presentationer. I enlighet med Hyléns (2013) rapport är de vanligaste digitala aktiviteter 

bland lärare just de precis nämnda. Lärare A är den enda av informanterna som använder digitala 

verktyg för att även redogöra och bedöma elevers utveckling. Denna metod skriver Hylén (2013) att 

lärare sällan använder, vilket således stämmer in i denna studie. Lärare C och D uppger att de aldrig 

använder avancerade digitala användningsområden i undervisningen, utan låter endast eleverna 

använda datorn för att skriva på. Lärare A och B däremot berättar att de använder sig av podcast, 

bloggar, youtube och e-böcker. Intervjusvaren går i linje med Hyléns (2013) resultat att det är  mer 

vanligt att lärare använder och inkluderar enkla användningsområden i undervisningen än 

avancerade metoder inom digitaliseringen i skolorna.  

Forskningsresultaten stöder hypotesen om att informanterna använder sig dagligen av digitalisering 

i sin undervisning. Men skillnaden i användandet grundar sig i att lärarna har olika syften med 

användandet av tekniken samt att kompetensen hos lärarna skiljer sig. Digitala verktyg anses av alla 

lärare i studien vara något positivt, men bristen på kompetensen är ett hinder för tillämpning. Jag 

tycker mig se att det digitala verktyget hos lärare C och D hamnar i en relativt traditionell 

undervisning, där datorn mest är utfyllnad till annat och traditionellt material. Jag har även lagt 

märke till att lärare A och B nämner digitala metoder som har ett mer tydligt innehåll som är mer ett 

verktyg för lärande.  

6.1.3 Erfarenheter och inställning till digitalisering 

Det ingår i lärarens arbete att inhämta kunskap om hur digitaliseringen kan användas i 

undervisningen för att främja elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2016). Något som tas upp av 

alla lärare är att tillräcklig fortutbildning och kunskap för hur tekniken ska användas för att utveckla 

det pedagogiska arbetet saknas. Lärare C och D påpekar att det är en orsak till att arbetet med att få 

undervisningen mer digitaliserad gör det svårt då faktum är att tidsaspekten och intresset att finna 

denna kunskap är av den lägre graden. I enlighet med Skolinspektionen (2012) resulterar otillräcklig 

utbildning i digitalisering att elevernas lärande och kunskapsutveckling inte gynnas i den 

utsträckning som är möjlig. Detta går i linje med vad Hyléns (2013) rapport visar att lärare 

använder digitala hjälpmedel men saknar kunskap för hur den ska användas och integreras för att 

utveckla lärandet. Resultaten tyder på att brist på digital kunskap om hur de ska använda sig av 

utrustningen är ett hinder. 
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Avsaknaden av digitaliserad medvetenhet, eller en låg grad av den, innebär att arbetet med att få 

undervisningen digitaliserad blir nästintill omöjlig då faktum är att svenskan är ett traditionellt 

kodat ämne från förr. Bergman & Bringéus (2010) nämner att de tidigare traditionerna kan således 

begränsa och utgöra ett hinder för nya perspektiv och ny kunskap. Samtliga lärare svarar att de 

använder traditionella läromedel sida vid sida av det digitala verktyget. Lärare C berättar att hon 

ibland går tillbaka till den traditionella undervisningen. Jedeskog (1998) lyfter således att lärares 

okunskap och att det är tidskrävande att förnya lektioner med digitalt innehåll resulterar i att den 

digitala användningen hamnar vid sidan av andra hjälpmedel.  

Ingen av lärarna har kompletterat sin utbildning med digitalvetenskap, deras intag av digitalisering 

uppger de kommer mestadels från eget lärande. Hos lärare A och B finns dock ett högre intresse för 

att få undervisningen digitaliserad. De har således på egen hand kompletterat sin digitala kompetens 

mestadels från sociala medier och forum på internet, vilket har medfört en ökad digitalmedvetenhet 

och användning. Intressant i undersökningen är att det är den mest erfarna och oerfarna läraren som 

har den lägre graden av digitalmedvetenhet. Hylén (2013) skriver att teknikanvändning i 

undervisningen således blir beroende av lärarens intiativ eller kompetens vilket leder till minskad 

likvärdighet. Därför tycks det generellt sett som om intresset av undervisning med teknisk 

utrustning visar sig bidra till ett större användande. 

Denna aspekt som nämns ovan är intressant av diskutera i denna studie då lärarna är i olika åldrar 

och är uppvuxna med digitalisering i olika grad. Lärare C växte upp och började undervisa i 

svenska då endast tv, overhead och kopiator fanns att tillgå, vilket skapar svårigheter att anpassa sig 

till teknikutvecklingen i dag. Detta går i linje med Säljös (2005) beskrivning att det finns olika 

redskap som vi anpassar oss till i vår omvärld. Hur individer agerar och använder olika redskap 

måste således kopplas till vilka erfarenheter och kunskaper de har. Eftersom digitala verktyg inte 

funnits på samma sätt för den äldre generationen som för den yngre generationen är det inte en 

självklarhet att tillägna sig kunskap och tillämpa digitala verktyg i undervisningen. 

En faktor som bidrar till utmaningen om en digitaliserad undervisning är just avsaknaden av 

digitalkunskap på lärarutbildningen, denna faktor nämns av alla lärare och är en gemensam nämnare 

för dem alla. Avsaknaden av digitalvetenskap skulle eventuellt kunna förklaras med att den inte tog 

fart förrän den nya skollagen infördes. Skolverket (2016) nämner att i skollagen 2011 tydliggörs att 

lärare och elever kostnadsfritt ska få tillgång till läroverktyg som krävs för tidsenlig undervisning 
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och som ger ökad digital kompetens. Detta faktum tillsammans med det fokus som lades på digitala 

verktyg i den nya läroplanen (Skolverket, 2011), skulle kunna leda till antagandet att 

lärarutbildningen anpassats efter detta genom ett större innehåll av digitalisering. Detta är dock 

ingenting som nuvarande studenter inom den nya lärarutbildningen, som lanserades samtidigt som 

de nya läroplanerna trädde in, har märkt av. Digitalutbildningen lyser fortfarande med sin frånvaro 

trots sin enorma utveckling under de två senaste decennierna och dagens svensklärare förutsätts 

därmed besitta kunskaper inom området, som de i sin tur ska inkludera i sin undervisning. 

6.1.4 Fördelar och nackdelar med digitalisering 

En av fördelarna, som bland annat lärare A och B uttrycker, är att tekniken öppnar många olika 

möjligheter för elevers lärande. De lyfter att lärarens kompetens och användning av digitala verktyg 

i sin undervisning är avgörande för elevens utveckling och framtid. Det av anledning att 

digitalisering främjar pedagogiska möjligheter och digital kompetens är nödvändig för dagens 

arbetskraft. Detta styrks av Hyléns (2011) beskrivning av satsningar inom digitalisering. Hylén 

skriver att digital kompetens ses som nödvändig av fyra olika anledningar: så som för arbetskraft, 

skapa likvärdig skola, effektivitet på lärandet och kvaliteten på lärandet höjs. Han nämner likaså att 

det är lärarens användning och kompetens som är avgörande för användning av digitala verktyg, 

vilket leder till att teknikanvändningen och elevers tekniska kunskapsutveckling är beroende av 

lärarens intiativ. Lärare D menar på att individualisering, motivation och kreativitet främjas då 

många inlärningssätt och metoder kan varieras med hjälp av digitalisering. Myndigheten för 

skolutveckling (2007) lyfter att digitaliseringen resulterar i att dessa faktorer syns som en positiv 

effekt på elevers lärande och kunskapsinhämtning.  

Lärare C och D säger att digitala verktyg kan störa koncentrationen mer än att vara hjälpmedel. 

Lärare B och D påpekar att de sociala mediernas ständiga närvaro tar upp den största delen av 

elevernas studietid i skolan. De nämner att tekniska verktyg inte endast används som ett 

arbetsredskap utan också är ett verktyg för nöjen och interaktion. Lärare A berättar dock att elever 

som har svårt att ta för sig i klassrummet kan våga uttrycka sig på chatt. Vidare nämner hon att 

elever kan hitta inspiration från andra skribenter och lära sig vara källkritisk i det stora 

informationsflödet. Detta styrks av Vigmo och Lantz-Andersson (2013) som tar upp att elevers 

kommunikation i klassrummet sker både i den främre och bakre regionen med hjälp av de digitala 

verktygen. Detta skapar således många olika kommunikativa arenor där lärande, skrivande och 

interaktion sker. 
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6.2 Slutsatser och fortsatt forskning 

Arbetet för en digitaliserad undervisning upplevs som komplext av alla svensklärarna. De verktyg 

de har att tillgå är många men svåra att hantera för att elevers inlärning ska gynnas. I studien 

framkom det bland samtliga lärare att digitala verktyg och metoder är en fördel i undervisningen 

och något som man bör använda sig av. Alla informanter använder dagligen digitala verktyg i sin 

undervisning men skillnaden i användandet grundar sig i att lärarnas kompetens skiljer sig åt och 

lärarnas olika syften med användandet av digitala verktyg i undervisningen. Alla informanter i 

studien ser positivt på tekniska verktyg men bristen på kompetensen utgör ett hinder för 

användandet som ett hjälpmedel för att utveckla lärandet hos elever. Eget intresse av undervisning 

med digitala verktyg visar sig bidra till ett större användande och tydligare syfte med digitala 

verktyg i undervisningen.  

Teknikanvändning i undervisningen är beroende av lärarens intiativ eller kompetens. De mest 

digitala medvetna lärarna har varit verksamma några år inom yrket och uttrycker i större 

utsträckning att de använder digitala verktyg i sin undervisning än den mest erfarna och oerfarna 

läraren. Den mest erfarna läraren reflekterar inte i hög grad över det egna förhållningssättet utan 

utgår i regel från erfarenhet och utformar sin undervisning därefter. Den mest oerfarna 

svenskläraren reflekterar ständigt över digitalisering men uttrycker att okunskap och tidsbrist 

hindrar från att digitalisera undervisningen.  

Utifrån Skolverkets (2011) läroplan ska varje elev efter avslutad studietid kunna använda modern 

digital teknik som ett kunskapssökande, kommunikations- och lärandeverktyg. Den säger också att 

varje lärare har ansvaret för att samtliga elever får testa olika arbetssätt och arbetsmetoder, vilket 

kan exemplifieras med digitala verktyg. Följande slutsats kan därmed dras från denna studie att 

läroplanen beskriver endast att lärare ska använda digitala verktyg men inte hur. Det resulterar i att 

lärarens uppdrag om att förbereda eleven inför ett digitalt samhälle är väldigt svårt och utmanande. 

Och för att kunna uppnå en mer likvärdig och framgångsrik undervisning med digitala verktyg 

krävs mer likvärdig utbildning inom digitalisering.  

6.2.1 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle dels kunna bygga vidare på observationer och dels på elevernas synvinkel 

på hur digitala verktyg används i undervisningen. Intressant hade varit att rikta in sig på olika 
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klasser och skolor i flera kommuner, vad anser de om digitala verktyg i undervisningen? En tanke är 

att de då innan undersökningen får läsa en text om olika digitala verktyg och metoder, detta för att 

de lättare kan förstå olika digitala begrepp och därmed har lättare för att svara på studiens frågor då 

de har förkunskap.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Jag är student på Karlstads universitet och går sista terminen på lärarprogrammet. Jag har valt att 

skriva examensarbete om hur IKT används i ämnet svenska på gymnasieskolan. Jag vill således 

undersöka hur lärare resonerar och använder sig av digitala verktyg i undervisningen. 

Undersökningen kommer att ske genom att jag intervjuar lärare. De uppgifter vad gäller kommer 

endast att användas för mitt syfte av arbete och inget annat. Det är frivilligt att delta och allt 

deltagande är konfidentiellt. Om du har frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till mig 

antigen på mail josefineboije@hotmail.com eller mobiltelefon 070-xxx xxxx så svarar jag så fort 

jag kan. Jag ser framemot ditt medverkande! Vänlig hälsning, Josefine Boije  



Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund 

Namn: 

Ålder:  

1. Hur många år har du arbetat som lärare i ämnet svenska? På skolan? 

2. Vilka program undervisar du i svenska?  

3. Vilka digitala redskap finns det för lärare på skolan? 

4. Vilka digitala redskap finns det för eleverna på skolan? 

Svensklärares användning av digitala verktyg i undervisning 

1. Använder du digitala verktyg i din undervisning? I så fall hur ofta? 

2. Hur arbetar du med digitala verktyg i svenskundervisningen?  

3. Hur använder du digitala läromedel och traditionella läromedel- sida, vid sida eller var för sig? 

Lärarens erfarenheter av digitalisering 

1. Vad har du för utbildning inom digitalisering? 

2. Känner du att du har fått tillräcklig utbildning kring användning av digitala verktyg? 

Attityder och inställning till digitalisering 

1. Ser du några problem/fördelar med att använda digitala verktyg i svenskundervisningen? 

2. Skulle du vilja använda digitala verktyg mer än vad du gör i dagsläget?  


