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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka de digitala lärresursernas påverkan på elevernas skriftspråklighet i 

lågstadiet utifrån lärares perspektiv men även vilka möjligheter och utmaningar lärare upplever 

med användandet av digitala lärresurser i sin undervisning gällande skriftspråklighet. Studiens 

empiri baseras på sex intervjuer med lärare i åk 1-4 på tre olika skolor i Uppsala.  

Frågeställningarna syftar till att få en bild av lärarnas perspektiv på elevernas användande av 

digitala lärresurser i undervisningen och hur lärare uppfattar att användandet påverkar elevernas 

skriftspråklighet. Frågorna syftar även till att undersöka med vilka syften lärare väljer att använda 

digitala lärresurer samt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för deras undervisning 

gällande skriftspråklighet.  

Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt 

utifrån den didaktiska triangeln. Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor lär 

sig genom kommunikation, både språklig och icke språklig, samt att detta sker genom olika 

redskap som kulturen tillhandahåller. Den didaktiska triangeln beskriver de tre relationerna som 

en pedagogisk situation bygger på, vilka är relationen mellan läraren och eleven, mellan eleven 

och lektionens innehåll och slutligen relationen mellan läraren och lektionens innehåll.  

Studiens slutsats är att lärarna inte kan argumentera för att elevernas användande av de digitala 

lärresurserna har en direkt påverkan på elevernas utveckling av skriftspråklighet. Lärarna kan 

dock se möjligheter med användandet såsom individualisering, att fler elever lyckas med 

skrivandet med hjälp av digitala lärresurser samt att det underlättar för eleverna att ge och få 

feedback på sina texter. Dessa möjligheter förutsätter dock att eleverna behärskar användandet av 

tekniken. De utmaningar som lärare ser med de digitala lärresurserna är att de är tidskrävande, 

kräver avgränsning och att eleverna presterar, eller på sikt kan prestera sämre, gällande handstil 

och stavning när det kommer till ”penna-papper-skrivande”. Enligt de intervjuade lärarna är det 

de digitala lärresurserna tillsammans med den övriga undervisningen som utvecklar elevernas 

skriftspråklighet i lågstadiet. Vidare slutsatser utifrån denna studie är att lärarens roll i 

undervisningen, med som utan digitala lärresurser, är viktig för elevernas utveckling av 

skriftspråklighet i lågstadiet.  
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Inledning 

År 2017 reviderades styrdokumentet för skolan, Läroplanen 2011, ännu en gång och denna gång 

var syftet att stärka skolans uppdrag att ge förutsättningar för varje elev att utveckla sin digitala 

kompetens (Skolverket, 2017, s. 2). Samma höst var jag ute på min tredje verksamhetsförlagda 

utbildning på en skola i Uppsala. På skolan fanns tillgång till både surfplattor och datorer och i 

samtal med lärare fick jag höra om både möjligheter och utmaningar med den utökade 

användningen av digitala lärresurser i undervisningen. Samtidigt som jag kunde se elevernas 

upprymdhet när vagnen med datorer eller surfplattor stod i klassrummet och eleverna ivrigt 

hämtade sin digitala lärresurs för att jobba med, kunde jag inte låta bli att undra vilken påverkan 

användandet har på deras inlärning. Bidrar de digitala lärresurserna till en ökad motivation hos 

eleverna som leder till att de blir bättre läsare, kommunikatörer och mer skrivkunniga? Eller blir 

de digitala lärresurserna en enkel genväg för eleverna att slippa lära sig stava utan 

stavningsprogram och för att slippa forma bokstäverna med penna? 

En lärare som jobbat i lågstadiet i 15-20 år har lärt hundratals barn att läsa och skriva och har 

sett både vad det är som ger goda resultat och vad som ger mindre goda resultat när det gäller 

elevers utveckling av skriftspråklighet. Vilken påverkan tror lärare att de ökade användandet av 

digitala lärresurser har på elevernas utveckling av skriftspråklighet? Vad har lärare för syften när 

de väljer att använda sig av de digitala lärresurserna i sin undervisning och vad ser lärare för 

möjligheter och utmaningar med de digitala lärresurserna i undervisningen? Eftersom 

digitaliseringen av samhället såväl som skolan är här för att stanna är det viktigt inför mitt 

kommande yrke som lärare att se just vilka utmaningar och möjligheter som användandet av 

digitala lärresurserna innebär och med vilka syften lärare använder det digitala lärresurserna. Det 

är också viktigt att utifrån hur lärare ser på de digitala lärresursernas påverkan på elevernas 

skriftspråklighet kunna få en bild av hur de digitala lärresurserna kan användas i undervisningen 

för att främja elevernas skriftpråklighet i lågstadiet.  
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Bakgrund 

Nedan redogörs för en bakgrund till studien vilken inleds med en sammanfattning av läroplanens 

reviderande år 2017 vilket handlar om digitaliseringen följt av en rad centrala begrepp och dess 

definitioner vilka är relevanta för studien. Slutligen redogörs för studiens problemformulering.  

Läroplanens reviderande år 2017 

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2017, s.2) reviderades under året 2017 med syftet att 

”förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens”. Dessa förändringar syns i 

många av kursplanernas syfte och centrala innehåll men även i läroplanens första och andra del 

där skolans ”värdegrund och uppdrag” samt ”övergripande mål och riktlinjer behandlas” 

(Skolverket, 2017, s. 2, 4). Under ”Skolans uppdrag” i läroplanens första del har den ”ökade 

digitaliseringen” förtydligats exempelvis där det beskrivs att eleverna skall kunna orientera sig och 

agera i en mer komplex verklighet. Ett längre stycke har även adderats vilket beskriver att skolans 

uppdrag är att ge möjlighet för alla elever att ”utveckla sin förmåga att använda digital teknik”, att 

de även skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt i detta användande samt att skolan skall ge 

förutsättningar för alla elever att utveckla en digital kompetens (Skolverket, 2017, s.9).  

De revideringar som skett i svenska kursplanens syfte är att eleverna ska få möjlighet att 

kommunicera med interaktiva och föränderliga texter i digitala miljöer, men även att eleverna 

skall ges förutsättningar att ta ansvar för sitt språkbruk, inte bara i olika sammanhang, utan även i 

olika medier (Skolverket, 2017, s. 252). I det centrala innehållet för svenska i lågstadiet har ”skriva 

på dator” (Skolverket, 2011, s.224) från den tidigare läroplanen bytts ut mot “skriva med digitala 

verktyg” och skapandet av texter där ord och bild samspelar gäller nu både med som utan digitala 

verktyg, till skillnad från tidigare (Skolverket, 2017, s.253). När det gäller ”muntliga 

presentationer” har ”digitala medier” lagts till som stöd för elevernas presentationer och när det 

gäller ”berättande texter” finns nu ”Texter i digitala miljöer” med interaktiva funktioner och 

länkar anpassade för barn, även med som centralt innehåll. Slutligen har ”sökmotorer på 

internet” adderats under ”Informationssökning och källkritik” för elever i åk 1-3 (Skolverket, 

2017, s. 254). 

Dessa förändringar skall enligt Skolverket vara implementerade på samtliga skolor i juli 2018, 

vilket i praktiken innebär att undervisningen som bedrivs efter det skall följa den nya läroplanen 

(Skolverket, 2017-12-13). 
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Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en redogörelse för några centrala begrepp samt dess innebörd.   

Literacy -Skri f t språklighet  

Text och talad kommunikation är inte skilda från varandra utan snarare i ständigt samspel med 

varandra. Förmågan att kommunicera med tal och skrift samt att koda skrift och tolka talad 

kommunikation går in under begreppet literacy. Det finns ännu inte en korrekt svensk 

översättning av det engelska begreppet ”literacy” men den närmsta översättningen som finns är 

”skriftspråklighet”. I denna studie kommer begreppet ”skriftspråklighet” vara det svenska 

ersättningsordet för literacy. Viktigt att påpeka i användandet av begreppet ”skriftspråklighet” är 

att elevernas meningsskapande med hjälp av bilder, symboler och illustrationer även inkluderas i 

begreppet ”skriftspråklighet” på samma sätt som det inkluderas i det utvidgade literacy-begreppet 

(Liberg, Säljö, 2014, s. 360). 

Sammanfattningsvis innebär alltså literacy praktikerna, alltså när skriftspråklighet praktiseras, 

att meningsskapande sker med hjälp av skriftspråk, skrivande och läsande men även med bilder 

och symboler vilka förmedlar information på olika sätt (Liberg, Säljö, 2014, s.359-360). Säljö 

menar att den digitala förändringen har ändrat på relationen mellan text och bild och att dessa 

numera står ”sida vid sida och kompletterar varandra”. Bilden och texten blir medierande redskap 

för vårt lärande genom olika medier som finns runtomkring oss (Säljö, 2013, s.161). 

Skriftspråklighet är en sociokulturell aktivitet och handlar, utöver att kommunicera med tal och 

skrift, även om att behärska kommunikativa regler och specifika praktiker för hur olika 

meddelanden tolkas och produceras (Säljö, 2016, s.186).   

Denna studie kommer att utgå från literacy-begreppets fokus på att skriva och kommunicera 

med text och bild, den kommer inte att behandla literacy-begreppets fokus på läsning lika mycket.  

Digitala lärresurser  

I denna studie kommer definitionen av digitala lärresurser att vara den digitala teknik som 

används i skolans undervisning, såsom datorer och surfplattor. Begreppet ”digitala lärresurser” 

inkluderar i denna studie både hårdvaran dvs. den fysiska tekniken och även mjukvara såsom 

program och applikationer.  

Anledningen till att begreppet ”digitala lärresurser” används i denna studie är att det har en 

vidare betydelse än exempelvis “digitala hjälpmedel” och signalerar att denna typ av teknik finns i 

klassrummet just som en resurs för lärande och inte endast som ett hjälpmedel. Andra begrepp 

som används för att beskriva datorer och surfplattor i skolan är ”digitala hjälpmedel”, ”digitala 

medier”, ”digitala resurser” m.m. Digitala lärresurser i denna studie syftar även främst till den 

teknik som är ”tillgängliga för eleverna” d.v.s. datorer och surfplattor som eleverna använder och 

inte datorer eller surfplattor vilka endast är tillgängliga för läraren.  
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Approprier ing 

Inom det sociokulturella perspektivet används ”appropriering” för att beskriva lärande, alltså när 

en individ behärskar en ny förmåga eller har erövrat ny kunskap. När lärande har skett beskrivs 

detta som att en individ har ”approrierat” ny kunskap eller ny förmåga. Appropriering sker 

genom interaktion och kommunikation, vilket ger individen stöd i approprieringens process, 

vilket sker i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017, s.94, 95, 98). 

Proximal utveckl ingszon 

Den proximala utvecklingszonen är den närmaste utvecklingszonen för en elev eller en individ, 

vilket syftar till den zon mellan ett område som individen just nu behärskar och det område som 

individen ännu inte behärskar. I den proximala utvecklingszonen behöver individen stöd av en 

person eller möjligtvis ett redskap. Detta stöd kallas för scaffolding (Säljö, 2017, s.99-101). 

Scaf fo lding  

Scaffolding är den hjälp och det stöd som en elev eller individ behöver när denne håller på att 

lära sig en ny kunskap eller behärska en ny förmåga. Stödet kan vara både fysiskt eller 

intellektuellt och detta stöd är nödvändigt i eleven eller individens proximala utvecklings zon 

(Säljö, 2017, s.99-101). 

Medierande redskap  

Medierande redskap hjälper människor att kommunicera kunskap till andra individer. Exempel på 

medierande redskap är språk, bilder och illustrationer. När förmedlandet av kunskap sker genom 

medierande redskap benämns detta som mediering och det sker hela tiden både språkligt och 

icke-språkligt (Säljö, 2017, s.93-94). 

Artefakter 

Det finns ett nära samspel mellan de intellektuella och de fysiska redskapen, vilka är viktiga 

agenter i vårt livslånga lärande om dessa skriver Säljö (2016, s.233-234). De fysiska redskapen kan 

även kallas artefakter och dessa beskriver han som språkets och tänkandets materialiserande. 

Detta innebär att de fysiska redskapen är bärare av idéer och på grund av det så fungerar de som 

resurser för oss människor i olika sociala kontexter. Artefakterna bär alltså på idéer som vi 

människor kan ta del av och dessa artefakter gör oss människor ”smarta” (Säljö, 2016, s. 234). 

Digitala lärresurser kan ses som artefakter eftersom de tar över många kognitiva och fysiska 

funktioner som användarna inte längre behöver utföra själva, vilket på så sätt gör oss ”smarta”. 

Exempelvis kan en digital lärresurs med hjälp av stavningsprogram stava rätt åt användaren, så att 

denne kan fokusera på att skriva en bra text istället för att använda sin kognitiva förmåga att 

komma på hur olika ord stavas. Ett annat exempel är att istället för att utföra den fysiska 

funktionen att forma bokstäver, formas bokstäverna av sig själva på den digitala lärresursen och 
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det enda som krävs av användaren är att denne känner igen bokstäverna på tangenterna eller 

knapparna (Säljö, 2013, s.187-188). Fysiska artefakter förändras och förnyas hela tiden för att 

kunna bidra till ett stöd för människors lärande (Säljö, 2013, s. 167). Teknik är ett exempel på ett 

uttryck för hur människor har lyckats omvandla sin kunskap och sina insikter till artefakter (Säljö, 

2017, s. 97). 
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Forskningsöversikt 

Här redogörs för tidigare forskning vilka på något sätt behandlar sambandet mellan digitala 

lärresurser och elevernas utveckling av sktiftspråklighet i grundskolans undervisning. Detta 

forskningsområde är omfattande i och med digitaliseringens spridning i samhället såväl som i 

skolan. Följande sex forskningsartiklar presenteras eftersom de är relevanta för denna studie.  

Utveckling av literacy i ett digitalt klassrum 

Syftet med Sofkovas och Cederlunds (2017) vetenskapliga artikel ”Making room for the 

transformation of literacy instruction in the digital classroom” är att studera vilken relation det 

digitala skärmskrivandet har till det traditionella ”penna-papper-skrivandet”. I denna artikel 

används ”digitala medier” för att beskriva den digitala teknik som används i klassrummet såsom 

datorer och surfplattor.  

Sofkova och Cederlund (2017) resonerar bland annat i sin artikel att forskning visar att 

läroplaners mål, även i svenska läroplanen, idag syftar till att digitalt meningsskapande skall agera 

som ett komplement till det traditionella ”penna-och-papper-skrivandet” (artikeln skrevs innan 

reviderandet av den svenska läroplanen år 2017). Forskning visar samtidigt att de avancerade 

literacypraktikerna som eleverna möter utanför skolan inte möts upp och utvecklas i dagens 

undervisning och detta bidrar till en konflikt mellan lärarens vilja att hålla sig till läroplanens mål 

och att inte kunna möta elevernas utvecklade literacykunskaper inom den digitala arenan 

(Sofkova, Cederlund, 2017, s. 224). 

Studier visar att, genom att använda digitala medier när eleverna skriver, utvecklar de sin 

liberalitet i skrivandet, eftersom många elever förmår skriva längre och mer kvalitativa texter än 

när de skrev genom ”penna-och-papper-skrivandet”. Studien visade även att eleverna i större 

mån delade med sig av sina texter, samt att scaffolding eleverna emellan blev möjligt i större mån. 

Detta resulterade i sin tur i att elev-texterna kunde utvecklas och förbättras. Att eleverna i större 

mån läste internet-baserade texter och deltog i diskussioner på nätet visade sig även vara lärorikt, 

eftersom det gjorde att elever engagerade sig och förstod texters mening på ett djupare plan (ibid, 

s. 224). 

Sofkova och Cederlund (2017) beskriver att tidigare forskning inom området strider mot 

ovanstående, eftersom de olyckligtvis fokuserat på att införandet av digitala medier i 

undervisningen bidragit till mer individuellt arbete. Denna forskning har resonerat att 

undervisningen med digitala medier lagt mer fokus på ”laptop skills” (ex. tangentbordträning, 

inloggning) än ”digitala förmågor” såsom att orientera sig online, att skapa multimodala texter 

samt att samarbeta, dela och skapa autentiska texter (ibid, s.226). 
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I artikeln presenteras tre olika fokus på kunskapssyn gällande tidigt lärande av literacy vid 

användande av digitala medier. De digitala mediernas funktion kan för det första vara en hjälp 

och ett stöd i det traditionella lärandet av literacy. För det andra kan de användas som hjälpmedel 

med både funktion och egenvärde, oavsett om det används i utvecklingen av literacy eller vid 

sidan av. För det tredje kan de digitala hjälpmedlen ses som något som breddar 

literacyutvecklingen, det blir både meningsfullt och en del av målet med undervisningen, samt att 

de rekonceptualiserar begreppet literacy (Sofkova, Cederlund, 2017, s.246). 

Slutligen så är de faktorer, som enligt denna studie är viktiga att ta i beaktande vid utveckling 

av literacy i ett digitalt klassrum, syftet med det man gör, olika pedagogiska aspekter samt 

organiseringen av tekniken. Det är heller inte bara tillgången till tekniken och lärarens förmåga 

som påverkar denna typ av undervisning utan även skolledare, beslutsfattare och andra 

intressenter menar Sofkova och Cederlund (ibid, s.247). 

Mönster för lärande i en utvidgad digital skolmiljö 

Syftet med Kjällanders (2011 s. 153) avhandling ” Designs for Learning in an Extended Digital 

Environment Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom” är att 

undersöka hur elevernas meningsskapande, interagerande och lärande ser ut vid användandet av 

digitala lärresuser i undervisningen. De studier som avhandlingen bygger på avser användandet av 

digitala lärresurser i So-ämnet från förskolan upp till gymnasiet. 

Kjällander diskuterar bland annat i sin avhandling huruvida de digitala lärresurserna endast är 

fysiska redskap, om dessa är något som står för innehåll eller om dessa är agenter i 

undervisningen (ibid, s. 155). De digitala lärresurserna bidrar enligt Kjällander till att rollerna i 

klassrummet förändras, läraren blir mer som en handledare och eleverna blir mer jämställda i 

förhållande till de vuxna. Liberg och Säljö (2014, s. 701) resonerar på likande sätt i ”Lärande, 

Skola, Bildning” att lärarens roll går från att vara undervisande till att bli mer handledande. Istället 

för att läraren är den enda som är en meningsskapande aktör i klassrummet blir eleverna 

medskapare tillsammans med de digitala lärresurserna som i vissa klasser sågs som aktiva agenter 

enligt Kjällander. Elevernas egna intressen styr deras lärande och lektionens syften formas i 

samspel med lärare och elever vilket innebär möjligheter men även problem (Kjällander, 2011, s. 

157-158). 

 I avhandlingen framgår även att lärarnas undervisning med digitala lärresurser karaktäriseras 

av frihet och flexibilitet gällande de didaktiska frågorna, hur, vad och varför, vilka är de som 

avgränsar undervisningens innehåll och tillvägagångssätt för eleverna. I vissa fall är dessa frågor 

helt upp till eleverna, vilket enligt Kjällander i många fall var förvirrande för dem, eftersom de 

inte fick tillräcklig med stöd från sin lärare i arbete med de digitala lärresurserna. Detta kunde 

exempelvis gälla sökning av information inom So-ämnet eller skrivandet av texter utifrån 

information (ibid, s. 157-158).  
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Studien visar på elevernas multimodala interaktion med de digitala lärresurserna som aktiva 

agenter i undervisningen. Genom de digitala lärresurserna kan även abstrakta fenomen 

visualiseras och förtydligas genom bilder och symboler vilket var lärorikt inte minst för de yngre 

eleverna. Det multimodala lärandet är även påtagligt i och med att bilder, symboler, ljud och 

musik kan kombineras med texten vilket ger en djupare förståelse på många sätt menar 

Kjällander (Kjällander, 2011, s.159). 

Slutligen beskriver Kjällander att en viktig upptäckt i denna studie är att de digitala 

lärresurserna öppnar upp för att elevernas individuella intressen och på ett helt nytt sätt kan styra 

elevernas lärande. De digitala lärresurserna öppnar upp för nya vägar till lärande för eleverna 

vilket inte tidigare var möjligt. Detta uppskattade eleverna (ibid, s. 160). Däremot skall de digitala 

lärresurserna ses som ett tredje element i undervisningen tillsammans med den handledande läraren 

och den meningsskapande eleven. Läraren måste på ett professionellt sätt både möta elevernas 

behov, intressen och begär, genom att utforma arbetssätt med frihet för eleverna, samtidigt som 

läraren måste väcka elevernas intresse när det kommer till det aktuella kunskapsinnehållet från 

läroplanen (ibid, s. 161-162). 

Tre vägskommunikationen mellan läraren, eleven och tekniken 

I Birminghams, Davies och Greiffenhagens artikel "Turn to Face the Bard: making sense of 

three-way interactions between teacher, pupils and technology in the classroom" (2002) är syftet 

att redogöra för hur elever jobbar tillsammans med teknik i undervisningen samt hur läraren 

ingriper och övervakar elevernas arbete. Frågor om hur tekniken påverkar den 

tvåvägskommunikation som pågår mellan elev och lärare i en undervisande kontext behandlas 

även i artikeln (Birmingham, Davies, Greiffenhagens, 2002, s. 139). Artikeln bygger på studier av 

den Brittiska skolan i början på 2000-talet vilket ger en bakgrund och en bild av hur synen på de 

digitala lärresurserna i skolan var när detta fenomen endast var i sin vagga. Denna artikel bidrar 

med ett perspektiv som delvis skiljer sig från de övriga artiklarna. 

I studien beskrivs att datorns användande i skolan redan då varit mål för diskussion under 

många år. De fördelar som diskuterades var effektivitet vid skrivande i jämförelse med ”penna-

papper-skrivande”, att datorns användande förenklade elevernas struktur och redigering samt att 

användandet möjliggjorde samarbete mellan elever i deras skrivande. De negativa aspekterna som 

diskuterades var elevernas försämrade förmåga att skriva för hand samt deras eventuella 

utveckling av beroende av rättstavningsprogram. Trots de negativa aspekterna har datorn 

inkluderats alltmer i den engelska läroplanen från 90-talet och framåt, eftersom man sett att det 

ökade användandet av datorer i skolan medfört en god utveckling av elevernas engelska, men 

även konst och kreativitet genom mer multimodalitet och meningsskapande med bild och text. 

Författarna resonerar att denna goda utveckling resulterat i att oron i debatten har minskat (ibid, 

s. 140-141). 
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I studien presenteras även tidigare forskning som visar på att nyckeln till att lyckas med 

datorer i undervisningen beror på faktorer som interaktion elever emellan, interaktion lärare och 

elever samt hur eleverna interagerar med varandra när de arbetar med datorer. Studien visar även 

att lärarens roll är oerhört viktig i arbetet med digitala lärresurser i undervisningen. Elevers och 

lärares gemensamma meningsskapande genom tal och aktiviteter, samarbetet mellan lärare och 

elever men också mellan elev och elev är det som skapar mening och lärande i undervisningen. 

Relationen mellan elev och lärare är lika viktig även om de digitala lärresurserna finns med i 

klassrummet som resurs eller hjälpmedel. Dessa digitala lärresurser kan enligt artikelns författare 

inte ersätta lärarens undervisande roll (Birmingham, Davies, Greiffenhagens, 2002, s. 156-157).  

Framväxande pedagogiker gällande surfplattor i skolan 

Syftet med artikeln ”Emerging pedagogies for the use of iPads in schools” skriven av Geer, 

White, Zeegers, Au och Barnes (2017, s.491) är att undersöka användandet av surfplattor i 

undervisningen med fokus på lärarens pedagogiska roll. De fokuserar på pedagogiska 

förändringar i undervisningen, vilka metoder lärare har använt sig av samt identifierar fyra 

aspekter till förändring i undervisningen. Dessa är samarbete, kommunikation, autonomi och 

autenticitet.  

Artikeln behandlar användandet av surfplattor i undervisningen utifrån SAMR-modellen. 

Denna modell beskriver Steinberg (2013, s.17) med svenska begrepp, vilka kommer att redogöras 

för kort. SAMR-modellen beskriver implementerandet av digitala lärresurser i undervisningen på 

fyra nivåer. De fyra nivåerna är indelade i två delar vilka kallas ”Förbättring” och 

”Transformation”. Förbättring innebär att tekniken antingen används för att göra sådant som 

även utan tekniken var möjligt (steg 1) eller att tekniken förenklar eller förbättrar resultatet 

genom att förstärka vissa funktioner (steg 2). Transformation innebär att processerna i lärande på 

grund av tekniken kan utformas till något nytt (steg3) samt att tekniken till och med kan skapa 

helt nya arbetsuppgifter som tidigare inte var möjliga vilket är steg 4 (Steinberg, 2013, s.17). 

I studien kommer de fram till att den typ av undervisningen som bedrevs gjorde det möjligt 

för eleverna att använda surfplattorna till att söka och hämta information, kommunicera samt att 

skapa olika typer av produkter. Denna typ av användning visade tecken på ökat samarbete, 

kommunikation, autonomi (självständighet) samt autenticitet i undervisningen. Studiens resultat 

tyder på att dessa faktorer tillsammans med en strukturerad undervisning kan hjälpa lärare från 

”förbättringsstadiet” till ”transformationsstadiet” gällande digitala lärresursers användning, vilket 

är önskvärt för att undervisningen skall ske på djupet (Geer, White, Zeegers, m.fl., 2017, s.497). 

I studien beskrivs att forskning visar att elevernas motivation och autonomi ökar vid 

användandet av exempelvis surfplattor i undervisningen, men i artikeln menar de att om 

pedagogiska förändringar inte sker i undervisningen får användandet ingen djupare påverkan på 

elevernas inlärning (ibid, s.490). Det finns dock även studier som visat att surfplattornas 

flexibilitet, tillgängliggörande av information samt förmåga att bidra till elevernas ägande av sitt 
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eget lärande har lett till ett fördjupat lärande hos eleverna. Vissa studier argumenterar däremot att 

bara för att elever har tillgång till mobiler och/eller surfplattor vilka möjliggör lärande, innebär 

det inte att eleverna använder dessa på sätt som fördjupar deras inlärning.  

Artikeln resonerar slutligen att eftersom de digitala lärresurserna som används i skolan först 

och främst inte är designade för utbildning, kan man inte dra slutsatsen att bara genom att 

använda dessa så sker ett lärande, utan det är hur lärare implementerar och använder dem som 

avgör om ett lärande sker. Lärare behöver alltså modifiera sitt pedagogiska förhållningssätt i 

samband med att de implementerar digitala lärresurser i sin undervisning. Läraren beskrivs som 

”det viktigaste elementet” i integrerandet av ny teknologi i klassrummet (Geer, White, Zeegers, 

m.fl., 2017, s.491). 

Unos Uno – en studie om 1:1 metoden  

Under åren 2011-2013 genomfördes en omfattande studie i Sverige utifrån införandet av 1:1 

metoden i 20 olika skolor i Sverige. 1:1 metoden innebär att undervisningen utgår ifrån en dator 

per elev. Sammanfattningen av Unos Uno studien är skriven av Grönlund, Andersson och 

Wiklund. Studiens empiri bygger på både observationer, lärar-intervjuer samt elev-enkäter. I 

studiens sammanfattande rapport (2014) resoneras att utmaningen inte är hur man ska kunna ge 

en dator till varje elev utan att utmaningen ligger i att organisera samarbete både på skolorna och 

även kommunalt för att ”… utnyttja den nya teknikens möjlighet” för att uppnå de mål som 

prioriteras (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s.3). Rapportens resultat visar på att denna 

fråga är komplex och därför inte har ett rätt svar utan flera.  

De generella faktorerna som presenteras som effekten av användandet av 1:1 metoden i 

undervisningen är mestadels negativa. Att effekterna är mestadels negativa kan förklaras utifrån 

att de handlar om hur man använder tekniken för att nå de pedagogiska målen, det är inte 

användandet av datorerna i sig som ger de goda effekterna. Det är även på grund av detta som 

resultatet visar på stor spridning mellan skolorna. Några generella faktorer som studien visar på 

är: skillnader mellan skolor, ökade kostnader, ökat ensamarbete, nöjda elever och lärare samt 

stress och fysiska besvär. De ökade kostnaderna handlade inte bara om skolornas inköp av teknik 

utan även om de arbetstimmar lärarnas fick lägga på att få tekniken att fungera. Rapporten 

beskriver att när man undersökte hur ”nöjda” eleverna var med undervisningen med 1:1 så visade 

det en stor spridning mellan skolorna, de skiljde mellan 31-82% det gör att slutsatsen kan dras att 

det inte är införandet av datorer i sig som påverkar hur nöjda eleverna är utan ännu en gång, hur 

datorerna används i undervisningen. Det beskrivs att 1:1 metoden kan användas för att göra en 

bra skola bättre, men risken finns att samma metod även bidrar till att förstärka problem i skolor 

som är mindre bra (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s.12-13, s.15-18).  

I rapporten beskrivs några områden som blivit bättre med 1:1 metoden samt i vilken grad 

dessa förbättringar skett. Resultatet visar även här stora skillnader mellan skolorna gällande dessa 

förbättringar. Mönstret är att de skolor som har en bra kvalitet på undervisningen är de som även 
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ser förbättringar men att de skolor som är mindre bra inte ser dessa förbättringar. Vid en skola 

kunde man även se försämringar. Några av de förbättringar som redogörs för är att: eleven blir 

mer synlig för läraren, roligare arbetssätt för både eleven och läraren, effektivare arbetsmetoder 

samt bättre färdigheter för eleverna (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s.19-21). 

När det gäller hur 1:1 metoden påverkat elevers resultat, utveckling och lärande är det svårt att 

se tydliga resultat eftersom 1:1 metoden är en relativt ny förändring i skolan, däremot beskriver 

rapporten lärares och elevers uppfattningar om förändringar inom dessa områden. Rapporten 

visar att grundskoleeleverna år 2013 tyckte att det som var bäst med datorn var att de ersätter 

papper, penna eller bok samt att det hjälper dem att skriva bättre och/eller effektivare. Det som 

eleverna i grundskolan upplevde var sämst med datorerna år 2013 var de tekniska bristerna, 

distraktion och även stress/hälsa/ergonomi (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s. 24-26). 

Lärarnas upplevelser av förändringarna är att de anser att de blivit mer tillgängliga för eleverna 

i och med införandet av 1:1 metoden vilket de ser som något positivt. Slutligen menar de 

tillfrågade lärarna att 1:1 har förbättrat administrationen, elevuppgifterna samt bedömningen för 

lärarna men de menar också att den förändrade undervisning som 1:1 metoder bidrar till inte 

leder till bättre provresultat. De menar att anledningen till det är att det finns ett glapp mellan 

provmodellerna och den förändrande undervisningen (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s. 

36-37). 

En av slutsatserna som presenteras i rapporten är att IT (digitalisering) i skolan inte är en fråga 

om tillgång till teknik utan om förändring i skolan. Att utveckla pedagogik och lärmiljö kring 

datorer är viktigare än att köpa in fler datorer. Andra slutsatser är att för att minska skillnaderna 

mellan skolor i denna fråga om IT som rapporten visat på, krävs det också att kommunerna tar 

sitt ansvar samt att politiska beslut stödjer god användning av IT i skolan. De enskilda skolorna 

kan inte enbart vara de som ta ansvar för dessa frågor om IT i skolan (Grönlund, Andersson, 

Wiklund, 2014, s. 6-7).  

Tre myter om elever och deras lärande 

I artikeln ”Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education” skriver Kirschner och 

van Merriënboer om tre myter som råder sanningar gällande elever, lärande och undervisning 

trots att dessa inte är vetenskapligt bevisade. Den första myten är att elever som har vuxit upp 

med tekniken är ”digitala infödingar” vilket innebär att de vet hur de lär sig med hjälp av olika 

medier och att gamla metoder inte längre fungerar på dem. Den andra myten är att elever lära sig 

bäst genom olika ”lärstilar” och att undervisningen därför behöver individualiseras. Den tredje 

myten är att elever är ”själv-utbildande” vilket innebär att de kan kontrollera sitt lärande genom 

att både välja vad de ska lära sig och organisera sitt lärande (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, 

s. 170) 

De ”digitala infödingarna” tillskrivs ofta förmågor som problemlösare, kommunikatörer, digitala 

tänkare och ”multitaskare” som kan göra flera saker samtidigt. Man tror att de har förmågan att 
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kunna tillgodogöra sig meningsfullt lärande genom ett oavbrutet flöde av information i både ljud-

, bild- och textform. Författarna menar att dessa antaganden grundar sig i inbillningen att barn är 

effektiva i sitt användande av teknik och medier och att barn förstår vad de håller på med när de 

använder sina tekniska enheter på olika sätt. Man tror helt enkelt att den nya generationen lär sig 

på ett helt nytt sätt. Författarna ifrågasätter om denna typ av “digitala infödingar” verkligen finns 

(Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s. 171-172). 

Enligt studier sker elevernas arbete vid skärmarna inte på ett effektivt sätt utan de beskriver att 

eleverna “flackar runt” när de läser texter och letar information på datorer och surfplattor. Detta 

”flackande” vilket inte leder till ett fördjupat lärande och inte till fördjupad digital förmåga heller. 

Att eleverna skulle vara ”multitaskers” vilka kan göra flera saker samtidigt och jobba ”simultant” 

är en myt menar Kirschner och van Merriënboer. Forskning visar att hjärnan bara förmår att göra 

en sak i taget, när begreppet ”multitasking” används menar man alltså hur snabbt man kan växla 

mellan två aktiviteter inte att man kan göra två saker samtidigt som vissa hävdar. Att barn kan 

göra flera saker samtidigt som att göra läxor, svara på meddelandet och samtidigt titta på youtube 

och att göra allt detta effektivt kan inte stämma menar vissa studier. Istället kan dessa 

uppfattningar om elever och barn leda till att lärandet och elevernas resultat får lida eftersom de 

digitala medierna kan störa deras lärande (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s.173). 

Den andra myten handlar om elevers medvetenhet gällande sin egen lärstil (sitt sätt att lära på 

bästa sätt) och att god undervisning kräver information och anpassning till varje elevs lärstil. 

Olika lärstilar som ges exempel på är visuella eller verbala, impulsiva eller reflekterande, holistiska 

eller analytiska i sitt sätt att lära. Det finns många studier som visar på att denna föreställning inte 

stämmer överens med verkligheten. Bland annat beskriver författarna att en studie kommit fram 

till att det finns mer än 70 olika lärstilar och att varje lärstil har så många olika nyanser att det är 

omöjligt att ta alla dessa i beaktande när man undervisar. Alla människor är unika och olika 

samma sak gäller hur människor lär sig, därför kan man inte heller gruppera eleverna efter lärstil. 

Elevers uppfattning av vilken lärstil som fungerade bäst för deras lärande stämde heller inte med 

verkligheten, i detta fall elevernas resultat utifrån viss typ av undervisning. I artikeln beskrivs detta 

som när ett barn berättar vad de helst vill äta ”frukt och mjölk” eller ”godis och läsk”, bara för att 

barnet väljer det senare betyder det inte det är bättre för dem. Sammanfattningsvis menar 

Kirschner och van Merriënboer att det finns inga eller få vetenskapliga bevis för att olika lärstilar 

till olika elever ger en god effekt på undervisningen (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s. 174-

176). 

Den tredje myten beskrivs som att elever är kompetenta ”själv-utbildare” och att allt som 

eleverna behöver lära sig finns tillgängligt för dem på nätet. Detta gör läraren oviktigt och 

ifrågasätter behovet av lärarens ämnesdidaktiska kompetens. Trots att den allmänna 

uppfattningen verkar vara att eleverna inte längre ska lära sig kunskap utan att de skall hitta 

kunskapen själva, så är detta i själva verket en mycket komplex kognitiv process som man kräver 

av dem. För att hantera information som finns tillgängligt på nätet måste man behärska dessa: att 
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kunna söka, finna, utvärdera, processa, organisera och presentera information. Detta kan 

beskrivas som ”informations literacy” eller ”digital kompetens” och det är få elever som 

behärskar detta. Forskning visar att ju mer kunskap man har desto bättre sökningar gör man på 

nätet, alltså finns det ett stort behov av lärarledd undervisning för att lyckas med sökande av 

information på nätet. Trender i samhället ifrågasätter auktoriteter alltmer och detta smyger sig 

även in i skolan. Istället för att lyssna till läkaren googlar man sina symptom och istället för att 

lyssna på nyheterna läser man om fenomen på bloggar och gör dessa till sina sanningar. 

Problemet med att lärarens auktoritet ifrågasätts och att eleven får ansvaret för sin undervisning 

är dels att urvalet är för stort för eleven att processa, att eleverna ofta väljer vad de gillar istället 

för vad de behöver och slutligen att eleven störs i sitt lärande eftersom de måste göra för många 

beslut (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s. 177-178). 

Sammanfattningsvis resonerar författarna att det är viktigt att välja sina undervisningssätt och 

göra sina didaktiska val utifrån väl beprövade metoder inte baserat på myter utan vetenskaplig 

grund. Bara för att något presenteras som allmänna sanningar behöver det inte betyda att det 

stämmer överens med verkligheten. Elever vet inte bäst hur och vad de ska lära sig, lärarens 

undervisning är oerhört viktigt för elevernas lärande (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s. 

179). 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som denna studie bygger på är ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

samt den didaktiska triangeln. Dessa två kommer kortfattat att presenteras nedan.  

Det sociokulturella perspektivet  

Vi människor är biologiska varelser med både styrkor och svagheter både fysiskt och 

intellektuellt. I alla tider har människor skapat redskap och verktyg för att hantera sin omvärld 

trots sina svagheter och detta är utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet. 

Sociokulturellt lärande ”handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i 

kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller”(Säljö, 

2016, s.18). Kulturen är både immateriell och materiell menar Säljö (2016, s.29) och den består av 

idéer, kunskaper, värderingar och resurser som människor fått och får genom samspel med andra 

människor. Kommunikativa processer är därför centralt inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling eftersom Säljö menar att kommunikation är det som gör individer 

delaktiga i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2016, s.37). 

För att kommunicera behöver vi människor ”medierande redskap” och enligt Vygotskij är 

språket det viktigaste medierande redskapet vi möter. Definitionen av ”språk” är i detta fall inte ett 

nationellt språk, såsom svenska eller engelska, utan det språk som är ett flexibelt teckensystem 

genom vilket vi kan beskriva, tolka och analysera världen på olika sätt. Förmedlandet av kunskap 

kan även benämnas som mediering vilket sker hela tiden i interaktionen mellan människor genom 

olika former av kommunikation, både språklig och ickespråklig (Säljö, 2017, s.93-94). Så för att 

tillägna sig nya kunskaper och färdigheter är det avgörande att eleven eller den lärande är en 

agent, alltså aktiv i sitt lärande och här spelar språket en avgörande roll (Säljö, 2017, s. 96). 

Mediering mellan flera individer och även mellan individer och redskap kan beskrivas som 

”meningsskapande”. Centralt inom det sociokulturella perspektivet är således att lärande föregår 

utveckling och inte tvärtom, Vigotskij resonerar att utveckling är en process som pågår hos 

människor hela livet. Vi lär oss genom appropriering av redskap och blir mer och mer kulturella 

och kompetenta varelser (Säljö, 2017, s.99-101). 

I denna studie kommer digitala lärresurser att studeras utifrån lärares perspektiv, som både 

fysiska och intellektuella redskap, i vår kulturella värld. Genom att undersöka de digitala 

lärresurserna som artefakter i skolans kontext är förhoppningen att lärare kan beskriva hur 

mediering kan ske när eleverna använder datorer och/eller surfplattor i undervisningen och även 

om appropriering av skriftspråklighet kan påvisas i samband med detta. Meningsskapandet som 

sker i interaktionen mellan lärare, elev och digitala lärresurser studeras även i denna studie.  
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Figur 1: Didaktiska triangeln (Lindström, Pennlert, 2017, s. 9). 

I en pedagogisk situation finns tre centrala relationer vilka förtydligas genom den ”didaktiska 

triangeln” (Lindström, Pennlert, 2017, s.9). Oavsett vilken typ av lektion, ämne eller årskurs så är 

den ”didaktiska triangeln” applicerbar eftersom den är en modell på mötet mellan lärare, elev och 

innehåll i en pedagogisk kontext (ibid, s. 9). 

Relationen elev – undervisningsinnehåll är den som möjliggör lärande. När eleverna möter 

undervisningsinnehållet utvecklas deras kompetens och tankar om det specifika 

undervisningsinnehållet vilket är exempel på en ”pedagogisk verksamhet”. 

Undervisningsinnehållet väljs av den som leder den pedagogiska verksamheten men kan även 

bestämmas till ett visst efter elevernas önskemål och intressen. Exempel på undervisningsinnehåll 

kan vara alltifrån läromedel, spel, material, teman, metoder och olika typer av teknik som används 

i undervisningen (ibid, s.10). 

Relationen lärare – elev, men även elev-elev, visar på lärandets sociala aspekt. Här tränas 

kommunikation, samspel mellan människor samt social kompetens. Relationen mellan lärare och 

”elevernas lärande” finns även md i Lindströms och Pennlerts ”Utvecklade didaktiska triangel” 

(ibid, s.10) vilken syftar till den didaktiska kompetensen som alla lärare förväntas ha för att kunna 

undervisa utifrån läroplanen och göra goda didaktiska överväganden. Dessa överväganden 

inkluderar allt ifrån att göra ämnesval, skapa relevanta kunskapsmål, modifiera undervisningen 

utifrån elevernas behov och förutsättningar, samt att skapa en stimulerande arbetsmiljö för 

eleverna. Didaktisk kompetens handlar inte bara om kunskapen om undervisning och lärande utan 

även kunnandet i att undervisa (ibid, s.12). 

Slutligen relationen lärare – undervisningsinnehåll syftar till behovet av god ämneskompetens hos 

lärare. Läraren behöver inte bara kunskap i ett ämne utan även kunskap om vad det innebär att 

behärska ett ämne så att denne kan lära ut detta till eleverna (ibid, s.11). 
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Nedan redogörs för studiens problemformulering samt vilket syfte och vilka frågeställningar som 

denna mynnar ut i. Dessa utgör grunden för studien.  

Problemformulering 

I dag förmedlas information inte endast genom skriven text utan även genom bild, rörlig bild och 

medier av olika slag men det som är gemensamt är att de till stor del presenteras i digitalt format. 

Textbegreppet är utvidgat och literacybegreppet är därmed också utvidgat till att inte bara 

inkludera talad och skriven text utan även kommunikation med symboler och bilder, stilla så väl 

som rörliga (Liberg, Säljö, 2014, s.361). Det är i skolan som eleverna till stor del lär sig läsa, skriva 

och kommunicera och detta gäller inte bara med hjälp av böcker, pennor och papper längre, utan 

även multimodalt med bilder, medier, ljud och filmer. Den reviderade läroplanen från 2017 

(Skolverket, 2017) förtydligar skolans uppdrag gällande literacybegreppets utvecklade komplexitet 

när det gäller digitaliseringen och lägger ett stort ansvar på grundskolans lärare gällande detta. 

Den problemformulering som denna studie mynnar ut i är hur lärare ser på elevernas utveckling 

av skriftspråklighet (literacy) i lågstadiet i samband med användandet av de digitala lärresurserna 

och även vilka möjligheter och utmaningar de digitala lärresurserna innebär för undervisning 

gällande elevernas skriftspråklighet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån lärares perspektiv undersöka hur digitala lärresurser 

påverkar elevernas utveckling av skriftspråklighet i lågstadiet, samt vilka möjligheter och 

utmaningar lärare upplever vid användandet av digitala lärresurser i undervisningen gällande 

skriftspråklighet.    

Frågeställningar: 

1. Hur används digitala lärresurser i undervisningen i lågstadiet? 
2. Vilken påverkan anser lärare att elevernas användande av digitala lärresurser har på 

elevernas utveckling av skriftspråklighet? 
3. Vilka syften har lärare med användandet av digitala lärresurser i undervisningen? 
4. Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärare med användandet av digitala lärresurser 

i undervisningen gällande skriftspråklighet?   
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Metod 

Sex lärare i årskurserna 1-4 från tre olika grundskolor i Uppsala har intervjuats och dessa 

intervjuer utgör underlaget för denna studie.  

Intervjuerna   

Studien bygger på kvalitativa och strukturerade intervjuer där de intervjuade svarar på öppna 

frågor i en samtalsliknande situation och där även följdfrågor på intervjufrågorna kan ställas till de 

intervjuade (Trost, 2014, s. 42). Varje intervju sker på en avskild plats där de intervjuade kan 

känna sig trygga och avslappnade. De intervjuade väljer tid och plats för intervjun i den mån det 

är möjligt (Trost, 2014, s.25, 65). Kontakten med de tilltänkta lärarna sker via telefonsamtal 

och/eller sms. Samtliga tillfrågade lärare ställde upp på att intervjuas och det blev totalt sex lärare 

som intervjuades.  

Ett introduktionsbrev med en presentation samt information om studien skickas till samtliga 

medverkande lärare via mail innan intervjuerna. Detta för att lärarna skall känna sig förberedda 

men även för att eliminera eventuella missförstånd och underlätta intervjuns genomförande. Vid 

intervjun skriver lärarna under ett samtycke där de godkänner frivilligt deltagande i studien 

(Trost, 2014, s. 124). Intervjuerna spelas in med ljudupptagning för att viktig data inte skall gå 

förlorad men även för att minska distraktioner och låta fullt fokus vara på de intervjuades svar 

och på de eventuella följdfrågorna. Det väsentliga från intervjuerna kommer att transkriberas och 

sedan kommer materialet att raderas efter att studien slutförts (Trost, 2014, s.74). 

Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna är formulerade utifrån studiens syfte och fyra frågeställningar men inkluderar 

fler frågor än de som utgör studiens frågeställningar. Intervjun består av 14 frågor (se bilaga 1) 

utöver de frågor som inleder intervjun vilka berör den intervjuades ålder, utbildning samt antal 

verksamma år som lärare. En pilot-intervju på en tidigare verksam lärare utfördes där 

intervjufrågorna testades i syfte att kontrollera huruvida frågorna pekade mot studiens syfte samt 

hur frågornas formuleringar uppfattades. Efter pilot-intervjun gjordes några små justeringar där 

formuleringarna på några intervjufrågor förtydligades.  

Genom att förbereda fler frågor än nödvändigt för att besvara studiens frågeställningar var 

förhoppningen att samtliga intervjuade skulle få möjlighet att ge utförliga, innehållsrika och 

målande svar på intervjufrågorna. Antalet frågor anpassades även efter den intervjuades svar. I de 

fall där den intervjuade ger mycket utförliga svar kan de överflödiga frågorna eventuellt 

exkluderas men i de fall där den intervjuade ger kortfattade svar kan fler följdfrågor ställas.  
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Etiska överväganden 

De deltagande lärarna kommer att hållas helt anonyma och kommer därför benämnas som lärare 

A, B, C, D, E och F. Deras skolor kommer även att vara anonyma. Lärare A och B arbetar på 

skola 1. Lärare C, D och E arbetar på skola 2 och slutligen arbetar lärare F på skola 3.  

Vid kvalitativa studier är det som tidigare nämnts viktigt att erhålla ”samtycke” från de 

individer som är involverade på något sätt. Till grund för ”samtycket” är att den intervjuade inte 

skall kunna hävda att denne blivit tvingad att delta i studien av någon anledning utan att detta 

varit ett frivilligt val och att den intervjuade frivilligt kunnat bryta intervjun när denne önskar. Att 

få ett samtycke från en vuxen person är i regel inget problematiskt men att få ett samtycke från en 

minderårig, speciellt ett yngre barn, är alltid ett dilemma (Trost, 2014, s. 124-125). Det sista är 

även anledningen till att denna studie endast bygger på intervjuer med lärare och inte med elever.  

Urval av intervjupersoner  

Genom att se över urvalet av variation vid val av lärare för intervjuerna säkerställs studiens 

relevans (Trost, 2014, s.137). De tre skolorna ligger i tre olika stadsdelar i Uppsala; östra delen, 

västra delen samt södra delen av Uppsala. Det som skolorna har gemensamt är att de är belägna i 

bostadsområden i utkanten av stadskärnan. Genom att intervjua lärare på tre olika skolor i 

Uppsala blir det en naturlig variation av urval eftersom dessa skolor har olika ekonomiska och 

sociala förutsättningar på grund av läget. Urvalet av de medverkande lärarna skedde på olika sätt 

vid varje respektive skola. Vid två skolor togs kontakten upp med tidigare handledare vid 

verksamhetsförlagd utbildning 2 och 3 vilka intervjuades och även gav förslag på andra kollegor 

vilka blev intervjuade. Vid skola 1 fick en assisterande rektor föreslå två lärare vilka kontaktades 

och tillfrågades om deltagande i studien.  

I urvalet av lärare finns det lärare representerade från åk 1, åk 2, åk 3 samt åk 4 vilket även ger 

en bred överblick av arbetet med digitala lärresurser främst lågstadiet, men även en inblick i hur 

användandet ser ut i årskurs 4. De intervjuade lärarna är från 38 år upp till 59 år och lärarna har 

14-20 års erfarenhet av läraryrket.  

Studiens fokus är på lågstadiets årskurser, men eftersom lärarnas arbete med eleverna i 

lågstadiet lägger grunden för hur de sedan kan arbeta vidare med digitala lärresurser på ett mer 

avancerat sätt i mellanstadiet, åk 4 och uppåt, var det intressant att även intervjua en lärare som 

arbetar i åk 4. Denna intervju tillför därför mycket till studien. Även om eleverna arbetar på en 

mer avancerad nivå i åk 4 med digitala lärresurser är det en fördjupning av det som elever i de 

lägre årskurserna introduceras i och även arbetar med.  
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Analys av empirin 

Empirin, i detta fall transkriberingar och anteckningar från intervjuerna, kommer att analyseras 

och sedan kommer de aktuella delarna att tolkas utifrån av de teoretiska utgångspunkterna. 

Slutligen kommer analysen av intervjuerna och de teoretiska utgångspunkterna att diskuteras och 

jämföras med forskning inom det aktuella forskningsfältet (Trost, 2014, s. 147). 

Reflektion över metoden  

Vårt samhälle genomsyras av kvantiteter där jämförelser mellan fler och färre, längre och kortare 

hjälper oss att förstå vår omvärld. Sådant som går att räkna eller mätas är det som anses vara mer 

tillförlitlig kunskap, vilket gör att forskning som bygger på kvalitativa studier inte alltid anses vara 

lika ”fina” eller lika ”riktiga” studier som kvantitativ forskning erbjuder. I valet av kvalitativa 

intervjuer kan en fallgrop vara att studien i vissa sammanhang inte anses tillförlitlig. Trots detta är 

denna metod ett självklart val, detta på grund av forskningsfrågornas fokus vilka tydligt kräver 

innehållsrika svar och inte ”kalla” korta svar utan möjlighet till åsikter, sammanhang och 

beskrivningar i den intervjuades svar vilket en kvalitativ metod ger utrymme för (Trost, 2014, 

s.25-26). 

Observationer kunde ha varit en gynnsam metod att använda i relation till det sociokulturella 

perspektivet som studien bygger på, eftersom det perspektivet fokuserar på lärande genom 

interaktion och kommunikation i en kontext. Anledningen till att denna metod valdes bort är att 

skolan och klassrummet är en komplex plats att utföra observationer på eftersom så många 

individer berörs av detta. Cirka 25-30 individer utöver läraren deltar och utöver dessa personer 

påverkas även de minderårigas vårdnadshavare. Detta skulle innebära en enorm administration 

och engagemang för att få samtycke av samtliga vilket skulle stjäla fokus från själva studien, men 

det skulle även bli enormt administrativt krävande för den aktuella klassläraren. Att välja bort 

observationer i klassrummet är även på grund av det etiska dilemmat att involvera barn i studien 

(se under ”Etiska överväganden”). På grund av detta etiska dilemma kommer alltså endast lärare 

att intervjuas i denna studie. Därav kommer studiens konklusion vara baserad på lärares 

upplevelser av användandet av digitala lärresurser och dess påverkan på elevernas utveckling av 

skriftspråklighet i undervisningen.  

Trost framhåller vikten av att platsen för intervjun är trygg för den intervjuade samt att det är 

en plats där intervjun kan pågå utan störningsmoment eller avbrott. Detta togs i beaktande 

genom att den medverkande valde tid och plats för intervjun och att det skedde på en avskild 

plats utan avbrott (Trost, 2014, s.66). 

Nackdelar med denna metod är även att det intervjuades eventuella misstolkning av frågan kan 

påverka studiens resultat på ett felaktigt sätt. Det som däremot är positivt är att den intervjuade 

direkt kan ställa frågor och den som intervjuar kan förtydliga frågor och även ställa följdfrågor till 

den intervjuade. En annan negativ aspekt av denna metod är även att intervjufrågorna kan 
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upplevas som ledande eller styrande för den som blir intervjuad, därför är frågorna utformade så 

att lärarna både skall få möjlighet att svara öppet och brett på hur de gör i sitt arbete men 

inkluderar även vissa ”smala” frågor som möjliggör att lärarnas svar kan jämföras i analysen. 

Didaktisk relevans   

I och med läroplanens reviderande år 2017 där det primära syftet var att ”förtydliga skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens” (Skolverket, 2017) är denna typ av studie högst 

aktuell för både blivande lärare, legitimerade lärare och även för vidare studier. Förhoppningen är 

att denna studie kan bidra med att presentera några lärares syn på de digitala lärresurserna 

påverkan på elevernas skriftspråklighet. Förhoppningen är även att den kommer visa på både 

några möjligheter och några utmaningar med användandet av digitala lärresurser i undervisningen 

och att denna kunskap skall hjälpa både lärare och framtida lärare i en alltmer digitaliserad 

skolvärld. Genom att avslöja utmaningar som kan förekomma vid användandet av digitala 

lärresurser kan denna kunskap leda till att blivande lärare kan förbereda sig på detta och även i 

god tid tänka igenom och ta ställning till det digitala användandets utmaningar. Möjligheterna 

med digitala lärresurser i undervisningen är viktiga att framhålla eftersom digitaliseringen av 

skolan redan är ett faktum i och med läroplanens reviderande (Skolverket, 2017) vilket innebär att 

alla lärare till hösten 2018 skall implementera användandet av digitala lärresurser i sin 

undervisning på ett mer tydligt sätt (Skolverket, 2017). Genom att studera några lärares syn på 

möjligheterna med digitala lärresurser i undervisningen kan både lärare och blivande lärare 

inspireras i sin resa att implementera digitala lärresurser på en veckolig och även daglig basis i sin 

undervisning.  

Undervisningen som sker i skolan skall ständigt utföras med medvetna pedagogiska syften 

samt med tydliga mål utifrån styrdokumenten och det är lärarens uppgift att se till att detta sker 

oavsett vilken typ av undervisning det gäller. Förhoppningen med denna studie är även att den 

inblick som både jag och läsaren får gällande olika lärares syfte med användandet av digitala 

lärresurser kan inspirera och utmana till syfte och mening vid framtida användandet av digitala 

lärresurser i undervisningen. Lärare måste ständigt kalibrera sig mot styrdokumentets mål men 

samtidigt se till behoven hos varje individ i klassrummet, vilket påverkar vilka didaktiska 

överväganden som läraren sedan gör. Att använda digitala lärresurser i klassrummet är både att 

följa styrdokumenten och att anpassa undervisningen efter elevernas vardag vilket till stor del 

präglas av digital teknik på olika sätt. Trots dessa två fyller ändå inte användandet av de digitala 

lärresursernas sin rätta funktion om läraren inte har ett tydligt syfte med varför denne väljer att 

använda digitala lärresurser. En tydlig pedagogisk tanke, vägledning från en pedagogisk lärare och 

tydliga syften med undervisningen kan inte ersättas av modern teknik, dessa två måste gå hand i 

hand.  
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Analys och resultat 

Här presenteras resultatet och analysen av intervjuerna. Först presenteras de sex medverkande 

lärarna sedan presenteras intervjuernas resultat och slutligen kommer en sammanfattning av 

analysen. 

Medverkande lärare  

Samtliga medverkande är verksamma lärare i Uppsala. De intervjuade lärarna är från tre olika 

skolor vilka är belägna i tre olika bostadsområden. En lärare arbetar i åk 4 medan de övriga fem 

är klasslärare i lågstadieklasser, åk 1-3. 

 

Lärare A är 59 år och jobbar som klasslärare i åk 4 på skola 1. Viktigt att ha i åtanke är att 

denna lärare ej arbetar på lågstadiet när hen blir intervjuad 

Lärare B är 44 år och jobbar som klasslärare i åk 3 på skola 1. 

Lärare C är 42 år och jobbar som klasslärare i åk 1 på skola 2.  

Lärare D är 52 år och jobbar som klasslärare i åk 2 på skola 2. 

Lärare E är 38 år och jobbar som klasslärare i åk 2 på skola 2. 

Lärare F är 48 år och jobbar som klasslärare i åk 3 på skola 3.  

Intervjuernas resultat   

Inledningsvis kommer en kort redogörelse för hur skolornas tillgång till digitala lärresurser ser ut. 

Sedan kommer intervjuernas resultat att presenteras utifrån studiens fyra frågeställningar. Under 

varje rubrik redogörs sedan för varje lärares svar på den aktuella frågan vilket består av en 

sammanfattning samt citat, detta sker i bokstavsordning, från lärare A till lärare F.  

Til lgång t i l l  d ig i ta la lärresurser   

Samtliga lärare har mer eller mindre tillgång till digitala lärresurser såsom datorer och/eller 

surfplattor i form av ”vagnar” med klassuppsättningar som finns tillgängliga att boka. 

På skola 1 arbetar de främst med ”Chrome books” vilket är bärbara datorer utan installerade 

program. Istället för installerade program på datorernas hårddiskar finns allt på ett ”cloud” vilket 

blir tillgängligt via internetuppkoppling samt en personlig inloggning. Här arbetar skolan med 

”Google classroom” vilket möjliggör att läraren och eleverna kan kommunicera och dela arbeten 

och uppgifter hemma såväl som i skolan. Surfplattor finns tillgängliga för ett fåtal elever med 

olika typer av behov och dessa kan eleverna använda i undervisningen på olika sätt till exempel 

inläsningstjänst där eleverna kan lyssna på inlästa böcker, mängdträning i olika appar med mera.  
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På skola 2 finns både bärbara datorer med installerade ”Office paket” samt surfplattor med 

färdiga installationer av en mängd pedagogiska appar.  Även här har en eller ett fåtal elever i varje 

klass tillgång till en surfplatta där de kan jobba med individualiserade uppgifter, exempelvis 

svårare och utmanande uppgifter, mängdträning, repetition eller pedagogiska spel av olika slag.  

På skola 3 har varje lärare på lågstadiet en egen bärbar dator och i varje klassrum finns det en 

stationär dator och 12 surfplattor finns tillgängliga för bokning. Fritidsverksamheten har även 

datorer vilka eleverna kan arbeta med på eftermiddagarna. På mellanstadiet finns en större 

tillgång på datorer till eleverna.  

Sammanfattningsvis har alla representerade skolor mer eller mindre tillgång till digitala 

lärresurser. I de lägre årskurserna verkar det på samtliga skolor vara mer vanligt att eleverna 

använder surfplattor och inte datorer. I årskurs 2 introduceras datorer och i årskurs 3-4 arbetar 

eleverna mer eller mindre obehindrat med både sökning av information och skrivande på datorer. 

En av tre skolor hade inte tillgång till klassuppsättningar av datorer på lågstadiet. Tillgången på 

datorer är det som ger förutsättning för lärarna att arbeta med digitala lärresurser i sin 

undervisning.  

Frågestäl lning 1  

Den första frågeställningen är ”Hur används digitala lärresurser i undervisningen?” och här 

presenteras hur lärare beskriver att de använder digitala lärresurser i sin undervisning med fokus 

på hur eleverna använder de digitala lärresurserna i klassrummet. Alla lärare uppger att de på olika 

sätt använder dator och projektor i sin undervisning för att visa filmer, bilder, texter och 

presentationer. Youtube och SLI har bland annat nämnts som sajter vilka man visar filmer eller 

klipp ifrån. Samtliga lärare låter eleverna skriva eller jobba med bokstavsträning på de digitala 

lärresurserna.  

 

Lärare A:s klass använder de digitala lärresurserna främst för att skriva. Eleverna skapar även 

presentationer till redovisningar, jobbar med att välja bilder till olika typer av texter samt med att 

söka information. De jobbar även med digitalt läromedel i svenska som heter ”Prima”. I 

matematiken får eleverna koda och programmera. För vissa elever finns läro-appar på surfplattor 

tillgängliga och elever med läs- och skrivsvårigheter har även tillgång till inläsningstjänst och 

"Legimus" vilka är program där de kan få texter och böcker upplästa.  

”Då har vi inläsningstjänst och Legimus. Det hjälper barnen som har dyslexi eller 
svårigheter på andra sätt som gör det svårt för dig att ta till dig text. Man får ett konto 
där. Legimus är ett bibliotek på nätet som finns tillgängligt för elever med någon form av 
språkstörning, du kan få låna ljudböcker.” 

Lärare B beskriver att eleverna skriver olika typer av texter på datorer. De får även arbeta med att 

infoga bilder till sin text och jobba med layout. Eleverna arbetar också med sökmotorer på nätet 

även om detta enligt lärare B kräver tydliga avgränsningar för att det skall fungera bra för 
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eleverna. De använder även de digitala lärresurserna till övning inom matematik samt till olika 

elevspel med mängdträning.  

”När de skriver texter får de ibland spåna och göra tankekarta, göra korta ord i datorn 
och sen börja skriva en text. Ibland gör vi tvärtom, det gör vi nog mest, att de får tänka 
först och göra en tankekarta och sedan skriva rent på dator. Det är väl det mest klassiska. 
Och sen söka bild som passar till och sen infoga bild som hör ihop. Då ser dom ju också 
layouten, texten, stavningen och de röda prickarna och även vad man gör åt det.” 

”Wow, vi får söka på nätet!”. Men det är ju som en djungel! Speciellt med källkritik och 
sånt. Jag skalar ner det så att de vet att nu är det de här ”lilla” avgränsade som vi ska titta 
på. De får komma på sökord, vad de ska söka, men också var de ska söka.” 

Lärare C: s klass använder surfplattor i större utsträckning än datorer på grund av att hen 

undervisar i åk 1. Surfplattorna används exempelvis till att fotografera vad som skrivits på tavlan 

och ställa framför elever som stöd men även för att spara. Eleverna gör sin matteläxa på 

datorer/surfplattor och eleverna får även träna bokstäver och ljud via en hemsida. Eleverna får 

även skriva och läsa på surfplattorna.  

”Det finns ett läromedel som heter magiska kulan. Då finns det en hemsida där eleverna 
kan träna på bokstäver och ljud, den använder vi mycket.” 

”Förut var det jag som läste och sen skrev eleverna av. Nu kan vi både läsa en text, titta 
på en film och skapa en text gemensamt på datorn.” 

Lärare D:s klass använder datorer till att skriva texter. Lärare D planerar även att låta eleverna 

börja söka information för att sedan presentera på olika sätt för varandra med hjälp av digitala 

lärresurser. En enskild elev i klassen brukar även arbeta självständigt med en surfplatta, hen spelar 

på olika appar och gör olika uppgifter.  

”De har skrivit på datorer, de har skrivit berättelser till nobel-skrivning” 

”Sen är det en enskild elev som har jobbat med sin egna Ipad men då har jag inte varit så 
involverad i det. Han har gjort vissa saker, och haft vissa appar som han har jobbat med.” 

Lärare E undervisar eleverna i programmering med hjälp av hemsidor via surfplattor eller datorer. 

I svenskan skriver eleverna texter på datorer, jobbar med bilder och källkritik kring text och bild 

men även med sökmotorer på nätet.  

”I svenskan handlar det om att skriva texter. Datorn blir väldigt mycket en skrivmaskin 
än så länge, tyvärr. (…) Och om källkritik. Vilka bilder får man använda, vem är 
upphovspersonen.” 

Lärare F beskriver att i åk 1 och 2 är det mer fokus på bokstavsträning, ljudträning och matematik 

på surfplattor men i åk 3 är det främst fokus på att skriva texter på dator och söka information. 

De använder även datorer eller surfplattor för att låta eleverna skriva gemensamt i mindre 

grupper.  
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”I ettan jobbar dom med mattespel, lite läs och skriv och lyssna på ljud mest. Nu har jag 
valt i och med digitaliseringen i läroplanen att jobba mer med datorer och fingersättning.” 

”Barn är duktiga och hjälps åt att turas om. Antingen skriver dom varsitt stycke, varsin 
mening eller så mäter dom i centimeter. De använder olika strategier.” 

Frågestäl lning 2  

Den andra frågeställningen lyder ”Vilken påverkan menar lärare att elevernas användande av 

digitala lärresurser har på elevernas utveckling av skriftspråklighet?”. Även om de intervjuade 

lärarna resonerade att de inte hade tydliga ”bevis” på elevernas faktiska utveckling av 

skriftspråklighet just vid användandet av digitala lärresurser menar ändå samtliga lärare att 

eleverna tycker att det är roligt att arbeta med digitala lärresurser och att det ökar deras 

motivation i skolarbetet. Lärarna beskriver även hur de digitala lärresurserna möjliggör att 

eleverna kan skriva längre texter och att de kan rätta och ändra sina texter på ett enklare sätt. 

Flera av lärarna resonerar även att elevernas utveckling av skriftspråklighet inte beror på just de 

digitala lärresurserna utan på dessa tillsammans med den övriga undervisningen.  

 

Lärare A säger att hen inte vet om användandet av digitala lärresurser i skolan påverkar elevernas 

utveckling av skriftspråklighet eftersom hen menar att datorerna främst är ett hjälpmedel. Å 

andra sidan menar lärare A att de digitala lärresurserna bidrar till att eleverna lär sig mycket om 

texter, dess innebörd och dess trovärdighet. Hen berättar även att eleverna lär sig om bilder och 

att dessa skapar en djupare förståelse för ord och text. Lärare A ser de digitala lärresurserna som 

en faktor tillsammans med många andra som bidrar till elevernas utveckling at skriftspråklighet. 

Även om hen inte kan bekräfta att de digitala lärresurserna bidrar till en direkt utveckling av 

elevernas skriftspråklighet menar ändå lärare A att eleverna verkar älska att använda digitala 

lärresurser i skolan. Eleverna vill gärna jobba med uppgifter på datorer, ibland vill de även sitta 

och arbeta på raster för att de tycker att de är kul. Hen menar att elevernas motivation ökar när 

de får skriva på dator.  

”Jag kan inte säga att det bidrar till deras literacy direkt. Men å andra sidan så lär de sig att 
värdera texter, att vara källkritiska, vad funkar, kan jag kopiera en text rakt av trots att jag 
inte förstår vad det står? Så visst kan det bidra till deras utveckling men den goda och 
gamla läsningen försvinner aldrig från böckerna. Det är nog där den mesta läs och literacy 
utvecklingen sker tror jag, när man läser mycket böcker. Men det här är ett bidrag.” 

”Men just när det gäller att koppla bild till text då tror jag att datorn har mycket att ge. 
Det är lättillgängligt för barnen. Även de som har svårt med finmotoriken och har svårt 
att rita även som kan välja en bild som man tycker ökar ens förståelse för texten, där har 
datorn mycket att ge utöver det traditionella. ” 

Lärare B menar att eleverna inte utvecklas mer inom skriftspråklighet just för att de arbetar med 

digitala lärresurser men hen anser, i likhet med lärare A, att det är en del tillsammans med många 

andra delar i undervisningen som utvecklar elevernas skriftspråklighet på sikt. Lärare B beskriver 
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också att hens elever tycker att det är jätteroligt att använda digitala lärresurser i skolan. Intresset 

och fascinationen för datorerna gör att motivationen ökar på lektionen berättar lärare B.  

”Jag har ju inte sådana uppgifter för det är mest att dom skriver en text. Jag kan inte säga 
att dom utvecklas mer för att skrivandet sker på datorn. Nej, det är snarare en del, om 
man nu ska bedöma dom och se ”Blev det bättre?”, det är ett steg i själva delmomentet 
att utveckla skriftspråkligheten.” 

”Det är jätteroligt. Dom tycker att det är lycka av någon anledning. Spännande tycker 
dom.” 

Lärare C menar att fler elever får möjlighet att lyckas med skapandet av texter när de får skriva på 

digitala lärresurser, det finns bilder, appar och bra program mer tillgängligt. Hen är även 

övertygad om att elevernas motivation ökar när de använder digitala lärresurser i undervisningen. 

Däremot menar hen att det ökande användandet av digitala lärresurser skulle kunna påverka 

utveckling av skriftspråkligheten negativt ifall eleverna bara litar på rättstavningsprogrammen och 

ej lär sig att stava utan hjälp. Hen resonerade även ifall ”stavning” är något man inte kommer 

behöva kunna i framtiden, precis på samma sätt som huvudräkning ersatts av mobiltelefonernas 

miniräknar-funktion. Slutligen trycker lärare C även på vikten av att läsa riktiga böcker och skriva 

egna texter för att utveckla skriftspråklighet.  

”Men, dels är de dom eleverna som inte har förmåga att producera texter för hand som 
då kan få göra det och de får lyckas. Fler elever får möjlighet att lyckas och att skapa 
någonting. Det finns många bra program, clear-read, och mer, det finns många fler 
möjligheter att lyckas. Alla appar och alla bilder, det blir något mer i undervisningen.” 

”Stavandet är inte det viktiga, men jag vill ändå att de ska lära sig att läsa riktiga böcker 
och skriva egna texter.” 

Lärare D resonerar att eleverna kan skriva mer komplexa och utvecklade texter när de behärskar 

skrivandet på de digitala lärresurserna och inte blir hindrade av bristande motorik. Detta gör att 

elevernas skrivande utvecklas. Hen menar även att motivationen kring framförallt rättstavningen 

ökar hos de flesta eleverna när de kan rätta själva med hjälp av rättstavningsprogrammen på 

datorn. Lärare D beskriver även att eleverna ska lära sig att infoga bilder på datorerna som passar 

till texter som de skriver.  

”Det blir ju lättare att skriva längre och att få ner sina tankar. Jag tror att de blir mer 
medvetna om t.ex. med stavning men att de kan skriva längre och de år använda sin 
fantasi. Det stannar inte upp för att de inte kan skriva P på rätt sätt. Motoriken blir inte 
ett hinder t.ex.” 

”Det kan jag nog tänka när det gäller stavning. Dom ser det röda prickarna och så får 
dom rätta själva…”(Angående om elevernas motivation ökar när de får använda digitala 
lärresurser). 

Lärare E: s elever tycker att det är ”jätteroligt” att jobba med digitala lärresurser i undervisningen. 

När det kommer till utveckling av skriftspråklighet menar hen att stavning, skilja på tal- och 
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skriftspråk samt elevernas språkliga medvetenhet ökar när de får använda digitala lärresurser. 

Eleverna kan även, enligt lärare E, på ett tydligare sätt se hur deras texter kan utvecklas med hjälp 

av exempelvis adjektiv. Eleverna kan även skriva längre och mer innehållsrika texter när de 

skriver på datorn. Eleverna komponerar även bild och text på olika sätt. 

”Det handlar väldigt mycket om hur man skiljer på tal- och skriftspråk, exempelvis när 
man ser de röda prickarna och autokorrekt som kommer upp.” 

”De som skriver korta texter, för dessa elever blir texten ännu kortare när man skriver på 
dator. (…) Här handlar det jätte mycket om språkig medvetenhet. T.ex. Lägger man till 
ett adjektiv utökas texten, det som beskriver i texten fyller ut.” 

”Där handlar det om att komponera bild och text när man skriver. ” 

Lärare F kan inte se hur de digitala lärresurserna kan påverka elevernas utveckling av 

skriftspråklighet på något negativs sätt utan bara positivt. Hen menar att de digitala lärresurserna, 

tillsammans med andra komponenter, bidrar till elevernas utveckling av skriftspråklighet, 

exempelvis gällande rättstavning samt meningsbyggnad. Även lärare F upplever att eleverna 

motiveras av användandet av digitala lärresurser i undervisningen.  

”Till en viss del rättstavning, hur man bygger meningar. Men inte bara det, hur man läser 
och hur man talar. Hur man som lärare påpekar och hur man som förälder är där och 
rättar. Det är sammantaget. Det är det som gör det. Det är det som avgör hur resultatet 
blir i slutändan. Men självklart påverkar det. Tillsammans med andra komponenter.”  

”Det är klart att dom tycker att det är kul och att det underlättar. Dom ser nog bara 
vinningar med det hela. Dom tycker att det är positivt. ” 

Frågestäl lning 3  

Den tredje frågeställningen som studien bygger på är ”Med vilka syften väljer lärare att använda 

digitala lärresurser i undervisningen?”. I intervjuerna berättade lärarna att de har olika syften till 

varför de väljer att arbeta med digitala lärresurser i undervisningen. Lärare A och E betonar att de 

digitala lärresurserna främst är arbetsredskap för eleverna och att själva syftet handlar om att 

eleverna skall förbättra sina texter. Lärare B, D och F menar att syftet med användandet främst är 

elevernas utveckling av digital kompetens med fokus på data-kunskap och fingersättning. Lärare 

C men även lärare E och framhåller även att de digitala lärresurserna bidrar till ett lustfyllt lärande 

för eleverna och att detta är ett av syftena. Individualisering är även något som nämns av flera 

lärare som ett syfte till varför de väljer att använda digitala lärresurser.  

 

Lärare A framhåller att de digitala lärresurserna främst är ett arbetsredskap i syfte att förenkla 

arbetet i skrivandet av texter. Syftet är inte att eleverna skall ”nå målen bättre” utan att de skall 

lära sig att jobba med sin text t.ex., korrigera efter feedback, rätta stavfel och inte behöva skriva 

om texten ifall de vill ändra något. Hens syfte är att arbeta med elevernas skrivutveckling och att 

datorn, i det här fallet, är redskapet.  
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”Jag tänker att det är mycket lättare att skriva en berättelse, det blir som ett arbetsredskap. 
Den här digitala satsningen, jag tror inte att man ska tänka på att eleverna når målen 
bättre…” 

”Så syftet för mig är att eleverna skall jobba med texten, med skriften, när man skriver en 
berättelse på datorn då är det ju så lätt att flytta texten. Du behöver inte skriva om 
alltihopa om det blir fel i början. Det är arbetsredskap och för mig ligger fokus på 
skrivutveckling, där datorn är redskapet det är mitt syfte och min satsning med det. ” 

Lärare B: s syften med de digitala lärresursern i undervisningen är dels att de skall förbättra sin 

text men även att de ska få tangentbordträning samt lära sig att använda en dator inte bara till att 

spela utan för att få in det som ett naturligt hjälpmedel. 

”Syftet med att skriva på datorer är att eleverna ska förbättra sin text, få in TT 
(tangentbordsträning) men också att det är ett hjälpmedel. Än så länge är det inte ett 
naturligt hjälpmedel. Jag vill att de ska känna till hur man använder en dator inte bara för 
att spela spel. Så det är ett hjälpmedel för dom. ” 

”Jag väljer det materialet jag tycker är bäst för uppgiften. Finns det i traditionellt bokform 
väljer jag det. Jag tycker dock att jag är mer åt det digitala hållet, för om jag skulle börja 
om med en etta nu skulle jag nog tänka om och jobba mer på datorerna med eleverna.” 

 

Lärare C väljer digitala lärresurser för att de ger mer aktuell information och aktuella uppgifter, att 

det är ett mer lustfyllt sätt att arbeta för eleverna samt att det underlättar individualisering 

eftersom vissa eleverna tillgodogör sig undervisning bättre med hjälp av digitala lärresurser.  

”… man kan få mer aktuella uppgifter. Sen är det mycket att man väljer det för att det 
känns mer lustfyllt.” 

Lärare D beskriver att hens syfte med användandet av datorer är att de ska lära sig grunderna i 

”data-kunskap” så att de på sikt kan arbeta självständigt med de digitala lärresurserna. Hen menar 

även att de digitala lärresurserna hjälper vissa elever att lyckas bättre med sitt skrivande och det är 

även därför de skriver på datorer.  

”Det är ju att de ska kunna veta hur man gör rent grundligt, "basic kunskaperna.” 

”Dom kan spela men dom kan inte skriva. Det måste man lära dom. Att logga in och 
använda stor bokstav och hur man gör. Syftet är att få dom att kunna, t.ex. att om man 
ber dem att skriva en text på datorn och lägga in en bild då ska dom kunna göra det utan 
att fråga alltför mycket.” 

”Jag hade en elev nu som tycker att det är jätte jobbigt att skriva för hand som nu skrev 
en jätte lång och bra berättelse på datorn så det är bra. Man får se lite andra resultat med 
hjälp av den här biten.” 

Lärare E ser på de digitala lärresurserna som ett komplement till de traditionella läromedlen. Hens 

syfte är att skapa en fördjupning, att eleverna skall tycka att det är roligt och att alla elever får 

skapa texter de är stolta över.  
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”Jag använder alltid digitala lärresurser som ett komplement de ersätter inte traditionella 
läromedel. Det kan handla om olika fördjupning, eleverna kan renskriva när de har fått 
feedback på sin text, några vill göra texten ännu bättre. De tycker ofta att det är roligt och 
de blir stolta över sitt eget arbete. De elever som har en svag handstil får fördelar av att 
skriva på dator eftersom det blir läsligt för alla.” 

Lärare F använder datorer och surfplattor i syfte att eleverna skall lära sig fingersättning, men 

även för att följa med samhällets utveckling vilket går mot en allt mer utbredd digitalisering. Hen 

lyfter även fram perspektivet att man som skola ska kompensera för det som eleverna inte får 

hemma. Därför är även syftet att alla elever skall få samma möjlighet att lära sig skiva på och 

hantera datorer inför deras framtid.  

”Vissa föräldrar har inte datorer hemma, dom eleverna kommer ju aldrig att få möjlighet 
att få hjälp hemma utan det är ju här dom måste få det av oss. Ju tidigare dom får det 
desto tryggare blir dom. Det är ju vår uppgift att säkra deras framtid. Det sociala är viktigt 
att tänka på, det ska vara lika för alla vilket jag tycker är jätte viktigt.” 

”Det vi behöver lära barnen det är att jobba med datorer, och just att kunna skriva. Då 
har jag bestämt att nu i trean använder jag konsekvent datorer så fort dom ska skriva.” 

Frågestäl lning 4 

Den fjärde och sista frågeställningen är ” Vilka möjligheter och problem upplever lärare i 

samband med användandet av digitala lärresurser i undervisningen gällande skriftspråklighet?”. 

Här redogörs för de medverkande lärarnas upplevelse kring arbetet med digitala lärresurer och 

vilka möjligheter och utmaningar som finns. Frågan kan tolkas på två olika sätt, antingen utifrån 

användandet av tekniken eller utifrån den pedagogiska undervisningen, men dessa två påverkar 

givetvis varandra.  Samtliga lärare har på något sätt nämn att negativa aspekter i fråga om 

tekniken och dess användande kan vara exempelvis; bristen på tillgången av digitala lärresurser på 

skolan, digitala-läromedel som inte hänger med i utvecklingen bristande nätverksuppkoppling, 

teknik-strul, inloggningsproblem, samt tids-spill när detta inte går att lösa på en gång. Nedan 

följer en redogörelse för lärarnas svar när det gäller möjligheter och utmaningar gällande digitala 

lärresurser i undervisningen med fokus på skriftspråklighet.  

 

Lärare A menar att tiden är en utmaning. Hen önskar att det fanns mer tid att exempelvis jobba 

med programmering och fördjupningar av olika slag.   

Möjligheterna är att läraren kan ge direkt feedback och kommunicera med eleverna. Eleverna 

kan även få och ge feedback på klasskompisarnas texter och enkelt korrigera texten utan att 

förstöra pappret eller behöva skriva om. Eftersom elevernas texter inte blir begränsad av handstil 

kan feedbacken ges med fokus på textens upplägg och innehåll. Eleverna kan även på ett enkelt 

sätt skapa presentationer som stödjer deras muntliga framställningar. Digitala lärresuer gör det 

möjligt att jobba mer med bild kopplat till text. Det förenklar även individualiseringen genom att 

vissa elever kan använda surfplattor för att lyssna på inlästa böcker och följa med på det som de 
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andra eleverna gör även om de har problem med exempelvis läsningen. Lärare A resonerar att de 

digitala lärresurserna på ett sätt bidrar till läsutveckling för alla elever.   

”Det underlättar jättemycket när vi ska sitta och skriva för då vill ju vi att fokusen skall 
vara på den berättande texten, på inledning, början och slut, gestaltning. Det är det som 
fokus skall ligga på. Inte hur du lyckas skriva snyggt och fint. Skriver du fel så är det jätte 
lätt att rätta. Det är just den berättande texten, då är digitala lärresurser ett bra 
hjälpmedel.” 

”Det finns väldiga potentialer bara läromedelsutvecklarna hänger med och frågar lärarna.” 

”Det blir inte att man förstör texten på samma sätt som när man skriver förhand och ska 
rätta, utan det här använder jag jättemycket just när de ska skriva berättelser. Ibland tränar 
dom att skriva för hand också men då är det ju den grejen dom tränar och inte just 
berättelsen, då får dom feedback på det. Nu får de feedback på sin berättelse.” 

”Det finns skönlitterära texter att ta fram och lyssna på och även läromedel som är inlästa 
det är ju bra med tanke på läsutvecklingen. Eleven kan sitta och jobba med det själv, 
speciellt när eleven inte orkar läsa så kan han lyssna på bok istället.” 

Lärare B menar att utmaningen med de digitala lärresurserna i undervisningen är att det är “så 

stort” man måste avgränsa för att hjälpa eleverna att hitta rätt information eller för att använda de 

digitala lärresurserna på rätt sätt. Det kan även svårt för eleverna att veta vad som är sant och 

inte, källkritik är viktig att lära eleverna tidigt. Lärare B menar även att det som kan vara negativt 

på sikt är att elevernas handstil blir lidande, att eleverna inte lär sig stava när de skriver för hand, 

samt att de tappar förmågan att hitta information i böcker. 

Möjligheterna är att man som lärare kan vara flexibel och man kan snabbt hitta aktuella texter 

och bilder vilka kan öka elevernas förståelse av komplexa saker, vilket inte tidigare var möjligt på 

samma sätt. Det är även ett underlättande hjälpmedel på olika sätt när eleverna jobbar med texter.  

”Det kan vara ett underlättande hjälpmedel till viss del. Men ibland är det mer besvärligt 
för att det blir ett för stort område för eleverna, det kräver mycket avgränsning. ” 

”Handstilen blir ju lidande, den är inte lika viktig nu, man ska ju ha en läslig handstil. Men 
av erfarenhet, både av elever men också egna barn så ser man att handstilen inte är lika 
viktig idag.” 

”Stavning är en viktig del som man måste lära sig utanför datorn, men man kan använda 
datorn, absolut.” 

Lärare C anser att utmaningen med användandet av digitala lärresurser är att precis samma som 

med allt annat, överanvändande är inte bra. Hen trycker på att lärarens roll är viktig för elevernas 

språkutveckling. Undervisning och samtal mellan elev och lärare skall inte ersättas av filmer eller 

bildspel eller liknande. 

Hen framhåller att en av möjligheterna med digitala lärresurser i undervisningen är 

individualisering, vilket gör att fler elever får möjlighet att lyckas med sitt skrivande.  
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”Som med allt så tror jag att om det är ett överanvändande, om man bara kollar på film 
eller så. Läraren är fortfarande viktigt och att läraren berättar, det är viktigt att hålla fast 
vid det.” 

”Eller när man läser en faktatext, man kan plocka fram en svårare text, så det här 
underlättar ju att individualisera. Det blir inte utpekande åt något håll, oavsett om du får 
lättare eller svårare uppgifter.” 

Lärare D menar att utmaningen med användandet av digitala lärresurser i undervisningen gällande 

elevernas skriftspråklighet är att handstilen blir lidande vilket resulterar i att vissa elever ej kan 

kommunicera med handskriven skrift så att andra förstår. Hen menar även att det kan bli negativt 

för elevernas skriftspråklighet på sikt om ”vanliga böcker” helt ersätts med digitala substitut.  

Möjligheterna med digitala lärresurser är bland annat att eleverna, även de som är svaga, kan 

skriva längre texter. De kan rätta stavfel själva samt på ett tydligare sätt se hur en löpande text ser 

ut, ex. mellanrum mellan orden, bokstävernas form. 

”Att de inte får en bra handstil för att det är så mycket lättare att skriva på datorn. Gäller 
inte alla elever förstås, men såklart vissa. (…) Samtidigt så när de skriver på datorn så kan 
de ju se att det är mellanrum mellan orden, hur bokstäverna ser ut, det ju återkoppling på 
ett sätt också. Det både ger och tar. ” 

”Det kanske är att de inte läser böcker. Man använder digitala lärresurser och söker allt på 
nätet. Bok-charmen försvinner.(…) Det blir inte samma sak tycker jag. Jag tror inte att 
det får gå för långt med digitala böcker och läromedel…” 

Lärare E menar att det finns både fördelar och nackdelar med digitala lärresuer och att det viktiga 

är att man väljer att jobba både digitalt och analogt för att lyckas. Ett problem är att de elever 

som skriver korta texter kämpar med att ”fylla ut” texten på datorn vilken gör att de kan tappa 

modet, samtidigt kan det också bli en sporre för vissa av dessa elever att skriva mer.  

Hen nämner många möjligheter såsom att eleverna kan bearbeta texten, ge och få feedback, 

skapa snygga texter, bli motiverade i skrivandet men framför allt att de digitala lärresurserna 

underlättar individualisering vilket leder till att fler elever kan lyckas. De digitala lärresurerna 

möjliggör individualisering både för de extra framgångsrika eleverna men även för de svaga 

eleverna.  

”De använder ju också ”claro read”. Då lyssnar man på en röst som läser upp vad man 
har skrivit. (…)Jag brukar sätta på alla hörlurar och så får de vara i sin egen värld utan att 
någon annan hör deras misstag. Eleverna kan på så sätt korrigera sina egna stavfel och 
skriv-fel på egen hand, detta hade inte varit möjligt utan digitala lärresurser. ” 

”Elever som är framgångsrika, behöver t.ex. inte sitta med tråkiga ”extra blad (…)Ja det 
är möjligen en ”lätt utväg” att sätta en surfplatta i händerna på dem, men när ingångarna 
till exempelvis matematik blir flera, jag tänker att då kan de få prova sig fram och hitta 
något som de gillar (…) Individualiseringen kan erbjuda annan typ av undervisning.” 

”Det är utvecklande för de kan se att de kan prestera på samma nivå som de andra. 
Många elever som har en svag handstil kan fortfarande ha mycket fantasi och vill berätta 
mycket i sitt skriftspråk men har man en svag handstil så är det svårt för någon annan att 
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ta till sig det som eleven har skrivit. Det är viktigt för att alla kan nå fram med det 
budskap som man har i den skrivna texten. ” 

Lärare F menar att utmaningen med användandet av digitala lärresurser i undervisningen på sikt 

är att elevernas får försämrad "öga-hand-koordination" samt försämrad penngrepp vilket gör det 

svårare för dem att skriva för hand.  

Hen framhåller att möjligheterna är att när eleverna behärskar skrivandet på dator och kan 

göra det obehindrat tycker de om att skriva och det har de med sig i framtiden. Precis som lärare 

A, C och E beskriver även lärare F att digitala lärresurser möjliggör individualisering, exempelvis 

genom att svaga skrivare får ”stöd” av rättstavningsprogram och att de ej behöver forma 

bokstäver. 

”Jag tror att man lätt kan tappa penngrepp, öga hand, finmotorik. (…)Där kan jag se en 
farhåga för det. Jag tror att man måste ha även det, öga hand och kunna skriva. Det måste 
man kunna.” 

”Att bli bekväm i skrivandet tänker jag, att man känner att man behärskar skrivandet. För 
det man behärska, då blir man säker och då tycker man att det är kul. Det skulle man ju 
vilja att alla barn har med sig när de går ut skolan. Det går enkelt och fort för dom när de 
förstår hur man gör och då kan behärska det tänker jag.” 

”Dels om det är en elev som har någon form av läs och skrivsvårighet, då underlättar det 
ju, beroende på om du har ett rättstavningsprogram eller inte tänker jag. Då är det ju ett 
hjälpmedel för vissa elever för det ser ju inte lika ut för alla, det är ju 24-25 individer i 
klassen. Sen så möjliggör det nya inslag men det kan ju också skapa nya uppgifter.” 

Sammanfattning och analys  

Nedan följer en sammanfattning och analys av intervjuernas resultat tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna ett sociokulturellt perspektiv samt den didaktiska triangeln. Detta 

kommer att presenteras i kronologisk ordning utifrån de fyra frågeställningarna vilka behandlar 

användandet av digitala lärresurser, utveckling av skriftspråklighet i samband med användandet, 

syftet med de digitala lärresurserna i undervisningen samt möjligheter och utmaningar med 

användandet.   

Användande av dig i ta la lärresurser  i  undervisningen 

Centralt för alla klasser är att eleverna använder de digitala lärresurserna till att skriva texter och 

att på olika sätt kombinera ord och bild. Lärare C som arbetar i årskurs 1 beskriver hur eleverna 

tränar bokstäver och ljud på surfplattorna medan de övriga lärarna som arbetar i åk 2-4 mer 

beskriver elevernas arbete med textbearbetning på olika sätt, främst på datorer. För åk 2 och 

uppåt används även de digitala lärresurserna informationssökning.  

De digitala lärresursernas funktion i dessa klasser är som artefakter, vilka beskrivs av lärarna 

som fysiska hjälpmedel som förenklar elevernas meningsskapande i skrift och för åk 1 underlättar 

de elevernas bokstavsinlärning (Säljö, 2016, s.29). Säljö menar på att elevernas lärande sker 



 
 

 36 

genom förmedling av kunskap genom medierande redskap vilket lärarna ger exempel på. De 

medierande redskapen som är verksamma i de situationer som lärarnas beskriver är språk, 

symboler och bilder vilka skapar en djupare förståelse hos eleverna och dessa förmedlas genom 

artefakterna, datorer och/eller surfplattor (Säljö, 2017, s. 94). Språket förmedlas exempelvis genom 

stavningsprogram, digitala texter eller från sökmotorer på de digitala lärresurserna. Bilderna 

förmedlas genom bilder/symboler i olika skrivprogram, bilder som används till presentationer 

eller genom olika sökmotorer som visar bilder.  

De digitala lärresurserna kan även se som en aktiv tredje aktör utifrån den didaktiska triangeln. 

Den digitala lärresursen är inte bara är ett passivt undervisningsinnehåll utan är en 

meningsskapande agent i klassrummet, genom att t.ex. kommunicera stavfel och att ”svara på 

frågor” genom sökningar (Lindström, Pennlert, 2017, s.11, Kjällander, 2011, s. 157). 

Utveckl ing av skri f t språklighet  

Ingen av lärarna kunde se att elevernas utveckling av skriftspråklighet generellt sätt ökade i och 

med användningen av digitala lärresurser. 5 av 6 lärare menar att de inte kan se att användandet 

av digitala lärresurser utvecklar elevernas skriftspråklighet. En av lärarna menar även att de kan ha 

en negativ påverkan på elevers utveckling gällande att kommunicera i skrift då de blir allt sämre 

på att skriva för hand.  Det lärarna däremot berättade var att eleverna skrev längre texter, att de 

jobbade mer med bild och text tillsammans samt att det för vissa elever innebar en ökat 

motivation i skolarbetet. Viktigt att framhålla är även att flera av lärarna betonade vikten av en 

varierad undervisning och att digitala lärresurser tillsammans med läromedel, litteratur och 

traditionell undervisning bidrog till elevernas utveckling av skriftspråklighet.  

Samtliga lärare ger exempel på hur arbetet med digitala lärresurser i undervisningen resulterar i 

att eleverna skriver längre texter och anledningen till detta är att de digitala lärresurserna 

eliminerar vissa typer av ”hinder” för eleverna, såsom dålig motorik och bristande handstil. 

Denna typ av stöd resulterar även enligt vissa lärare att eleverna kan fokusera mer på innehållet i 

sina texter än formandet av bokstäver.  

Fyra av sex lärare nämner även rättstavningsprogrammens påverkan på undervisningen på 

något sätt, både positivt och negativt. Dessa program underlättar skrivandet på datorer för många 

elever menar lärarna, men kan bli en fara för elevernas handskrivna texter resonerar de.  

Skriftspråklighetens vidgade begrepp, vilket inkluderar symboler och bilder som skapar 

mening, finns även nämnt av fyra utav sex lärare som argumenterar att i och med det ökade 

användandet av digitala lärresurser finns bilder mer tillgängliga och att eleverna därmed arbetar 

mer med bild kopplat till text än tidigare. Vissa lärare resonerade även att eleverna idag 

behärskade att koppla bild till text på ett annat sätt än tidigare (Liberg, Säljö, 2014, s. 361). 

Slutligen menar samtliga lärare att eleverna ger uttryck för att det är roligt att arbeta med 

digitala lärresurser och att elevernas motivation ökar när de får jobba på dator eller surfplatta 

istället för med traditionella läromedel. I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av att 
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eleven eller den lärande är aktiv i sitt lärande för att appropriering skall ske (Säljö, 2017, s. 96). Att 

eleverna känner motivation och lust till lärandet skulle därför utifrån det sociokulturella 

perspektivet kunna resultera i att eleverna blir mer aktiva och att det i förlängningen leder till att 

eleverna approprierar kunskap på ett mer effektivt sätt. Om detta stämmer går det dock inte att 

påvisa utifrån denna studie eftersom den utgår från lärares upplevelser och inte utifrån studier av 

elevernas resultat eller deras arbete i klassrummet.  

Syfte t  med dig i ta la lärresurser  

Sammanfattningsvis väljer de intervjuade lärarna att använda digitala lärresurser med främst fyra 

syften. 1. Att elevernas skall ha ett arbetsredskap, bland annat i syfte att förbättra sina texter, 2. 

Att skapa ett lustfyllt lärande för eleverna, 3. Att eleverna skall träna sin digitala kompetens, 

främst med fokus på dator-kunskap och 4. Att underlätta för individualisering.  

Lärare A och E beskriver att deras främsta syfte med de digitala lärresurserna är att eleverna 

skall ha ett ”arbetsredskap” vilket ännu en gång kan kopplas till det sociokulturella perspektivets 

”artefakter” där en artefakt är ett fysiskt redskap vilket på olika sätt gör oss människor ”smartare” i 

vår vardag (Säljö, 2016, s.29). Att se på de digitala lärresurserna som den tredje aktören i den 

didaktiska triangeln, lektionens innehåll, men även som ett redskap som förmedlar kunskap gör att 

de digitala lärresurserna inte endast spelar en passiv roll utan är högst aktiv i den pedagogiska 

situationen där elevernas lärande sker. Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att även om de 

digitala lärresurserna ”bara” är ett ”arbetsredskap” såsom penna och papper, så förmedlar de 

digitala lärresurserna utöver det även kunskap genom exempelvis rättstavningsprogram, 

symboler, bilder och information, till skillnad från andra redskap som är passiva (Lindström, 

Pennlert, 2017, s.12). 

Att skapa ett lustfyllt lärande där eleverna är aktiva är samtliga lärares ambitioner och flera 

lärare beskrev elevernas glädje och förväntan inför arbetet med de digitala lärresurserna i 

undervisningen. Detta kopplas till Säljö som menar att endast aktiva elever approprierar kunskap 

och erfarenheter (2017, s. 96). I arbetet med de digitala lärresurserna i den pedagogiska kontexten 

är det viktigt att som lärare känna till att relationen mellan lärare och elev och relationen mellan 

läraren och den digitala lärresursen (artefakten/lektionens innehåll) som den didaktiska triangeln 

exemplifierar, är lika viktiga som relationen mellan eleven och den digitala lärresursen 

(Lindström, Pennlert, 2017, s.12). Att som lärare vara förberedd, ha ett mål med undervisningen 

och att kommunicera och vägleda eleverna i detta är minst lika viktigt som lektionens innehåll 

och vilka redskap som används, för att eleverna skall motiveras och för att ett lustfyllt lärande 

skall ske (Lindström, Pennlert, 2017, s.12).  

Att eleverna tränar sin digitala kompetens såsom tangentbordsträning och grundläggande data-

kunskap är avgörande för att eleverna på längre sikt kan använda datorn som en artefakt som 

förmedlar medierande redskap, vilket nämnts ovan. Även om lärarens syfte ”bara” var att eleverna 

skulle träna på data-kunskap är detta ett viktigt steg som möjliggör för elevernas fortsatta 
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utveckling av skriftspråklighet med hjälp av de digitala lärresurserna både som hjälpmedel och 

som agent i skrivandet. Om eleverna inte kan behärska exempelvis musen och tangentbordet till 

datorn blir det även svårt för dem att tillgodoräkna sig den hjälp och det stöd som datorn som 

artefakt kan erbjuda.  

Individualiseringen som möjliggörs i och med de digitala lärresursernas användande var även 

ett av lärarnas syften vilket kommer att redogöras för nedan.  

Möjl igheter  och utmaningar  

Här diskuterar lärarna att utmaningarna är att elevernas handstil inte förbättras men att deras 

texter och dess innehåll däremot förbättras. De diskuterar även att elevernas förmåga att stava när 

de skriver för hand försämras, men att deras förmåga att känna igen rättstavade ord ökar när de 

skriver på datorn. Det som även diskuterades är ifall eleverna i framtiden kommer att behöva en 

läslig handstil och att kunna stava på egen hand när skrivandet blir mer och mer digitalt. Samtliga 

lärare ser det som en utmaning att tekniken tar tid eftersom det inte alltid fungerar som det ska 

med exempelvis inloggning, nätverk, teknik-strul och tids-spill. Lärare A och B beskriver att 

arbetet med de digitala lärresurserna kan vara tidkrävande för både elever och lärare i 

undervisningen. Dels för att det tar tid att sätta sig in i tekniken men även på grund av de enorma 

möjligheter som finns vilket det gör det svårt att avgränsa både för läraren i sin planering men 

även för eleven gällande exempelvis att söka information. Lärare C trycker även på att 

undervisning och samtal som utgör en stor del av undervisningen inte får ersättas av teknik och 

ensam-arbete. Säljö beskriver att skriftspråklighet är en sociokulturell aktivitet och handlar om att 

kommunicera med tal och skrift men även om att behärska kommunikativa regler, därför är 

kommunikation i en kontext med andra individer en stor del av elevernas utveckling av 

skriftspråklighet (Säljö, 2016, s.186).   

Fem av sex lärare har framhållit de digitala lärresursernas möjliggörande av individualisering i 

undervisningen. Flera av lärarna beskrev även att en möjlighet var att fler elever att får lyckas när 

datorer eller surfplattor används vid skapandet av texter, även de svaga eleverna. De svagheter 

hos eleverna som nämnts i samband med detta har varit bristande finmotorik, dyslexi, bristande 

handstil och långsam inlärning av exempelvis bokstavskännedom. Utgångspunkten för det 

sociokulturella perspektivet på lärande är att människor är biologiska varelser med stora styrkor men 

även stora svagheter. För att kompensera för dessa svagheter har människor i alla tider skapat 

intellektuella (språkliga) och fysiska hjälpmedel (Säljö, 2016, s. 18). De digitala lärresurserna i 

undervisningen utgör, som tidigare nämnts, exempel på en artefakt som bär på både språkliga och 

fysiska ”hjälpmedel” för eleverna. Det språkliga stödet är exempelvis rättstavningsprogram och 

möjlighet att söka på olika ords betydelser. Det fysiska stödet är exempelvis tangenterna vilka gör 

att användaren ej behöver forma bokstäver för hand, vilket skulle kräva en mer avancerad 

finmotorik och större ansträngning.  
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Man kan även i det här perspektivet beskriva de digitala lärresurser som en typ av scaffolding, 

alltså ett stöd för eleverna i deras proximala utvecklingzon från att inte behärska skrivandet fullt ut 

till att så småningom göra det. Scaffolding är det stöd som den lärande får innan denne behärskar 

något fullt ut, alltså i den proximala utvecklingszonen. Det problematiska med detta, som lärare även 

nämnt, är ifall eleven blir beroende av stödet och sedan ej lär sig att hantera skrivandet utan dessa 

stöd såsom stavningskontroll och ”färdiga” bokstäver (Säljö, 2017, s. 99-101). Flera av de 

intervjuade lärarna nämner även att när eleverna skriver på digitala lärresurser tenderar eleverna i 

större utsträckning att hjälpa varandra, kamrat-scaffolding, genom att ge feedback på varandras 

texter när det kommer till stavning, struktur och innehåll.   
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Diskussion 

Resultatet och analysen kommer här att diskuteras utifrån de teoretiska verktygen samt utifrån 

tidigare forskning som presenterats tidigare i studien.  

Resultatdiskussion  

Att intervjua lärare var en givande och intressant metod vilket ledde till att det kom fram olika 

sidor av arbetet med digitala lärresurser i undervisningen gällande skriftspråklighet från de olika 

lärarnas egna perspektiv.  

Samtliga lärare använder de digitala lärresurserna främst som en resurs för elevernas digitala 

skrivande där eleverna får både fysiskt och intellektuellt stöd av de digitala lärresurserna. Eleverna 

behöver inte forma bokstäver utan bara känna igen dem, de behöver inte heller behärska stavning 

fullt ut utan kan pröva sig fram. Datorn eller surfplattan blir en artefakt som både förmedlar 

medierande redskap och erbjuder scaffolding vid elevernas skrivinlärning (Säljö, 2016, s. 234, Säljö, 

2017, s. 99). Sofkova och Cederlunds beskriver i sin artikel att läroplaner idag syftar till att det 

digitala meningsskapandet skall fungera som ett komplement för det traditionella ”penna-papper-

skrivandet” vilket stämmer överens med hur arbetet ser ut i de klasser vars lärare har intervjuats 

(Sofkova, Cederlund, 2017, s.224). Vad som är viktigt att ta i beaktande är att man som lärare inte 

skall gå på ”myten” som Kirschner och van Merriënboer skriver om i sin artikel, att eleverna är 

kapabla att styra sitt eget lärande och samtidigt lära sig. Att eleverna sitter och skriver enskilt vid 

datorer eller surfplattor betyder inte att de kan tillgodogöra sig den hjälp och det stöd som 

redskapen erbjuder i form av exempelvis stavningsprogram, utan stöd från läraren. Lärarens 

ämnesdidaktiska kompetents, som innebär att läraren vet hur denne skall undervisa ett visst 

innehåll på bästa sätt, kan inte ersättas av teknik som eleverna själva skall tillgodogöra sig 

kunskaper ifrån (2013, s. 171, 177). 

Samtliga lärare finner det svårt att svara på frågan om de kan se utifall elevernas användande 

av digitala lärresurser påverkar deras utveckling av skriftspråklighet. I rapporten ”Unos Uno” 

(Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s. 24-26) beskrivs att det är svårt att mäta hur 

användandet av datorer i skolan påverkar elevernas resultat och utveckling eftersom detta är ett 

arbetssätt som är relativt nytt i skolan, istället kan man mäta lärares upplevelser av 

förändringarna. Enligt Unos Uno rapporten menar lärare att 1:1 metoden har förändrat 

administration, elevuppgifter samt bedömning men att detta inte syns i provresultat eftersom det 

är ett glapp mellan denna nya undervisning och provmodellerna. Trots att samtliga lärare ställer 

sig tveksamma till huruvida de kan ”ge bevis” på de digitala lärresursernas direkta påverkan på 

elevernas utveckling av skriftspråklighet, nämner samtliga att eleverna komponerar bilder och text 

på ett mer obehindrat sätt och även att eleverna skriver längre och mer innehållsrika texter med 

hjälp av de digitala lärresurserna. Kirschner och van Merriënboer (2013) skriver i sin artikel att 
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det idag råder en allmän uppfattning om att elever idag är kompetenta ”digitala infödingar” som 

behärskar användandet av digitala lärresurser och förstår hur de ska använda de på ett effektivt 

sätt. De resonerar att detta behöver problematiseras eftersom man lätt kan anta att eleverna 

förstår innebörden av vad de jobbar med och dessutom kan arbeta effektivt genom att använda 

digitala lärresurser, trots att de kanske inte alls gör det. En allmän missuppfattning gällande elever 

idag är även att de är “multitaskers” som kan koncentrera sig på mer än en aktivitet åt gången, 

exempelvis att skriva på datorn, svara på meddelanden och ta in information. Forskning visar att 

detta inte stämmer eftersom hjärnan bara kan fokusera på en aktivitet i taget, men att den kan 

växla mellan olika aktiviteter. Att ”multitaska”, växla mellan olika aktiviteter, ger ett ytligt lärande 

som ständigt avbryts vilket inte är bra för elevernas utveckling (Kirschner och van Merriënboer, 

2013, s. 173). Intervjuernas resultat visar även på att lärarna bland annat anser att det inte är de 

digitala lärresurserna i sig som är det som utvecklar elevernas skriftspråklighet utan att det är 

användningen av de digitala lärresurserna som tillsammans med övrig varierad undervisningen 

gör att eleverna utvecklar sin skriftspråklighet. En sida av detta beskrivs även i artikeln skriven av 

Geer, White Zeegers, m.fl. (2017) som betonar att det är läraren och hur denne väljer att 

undervisa som påverkar inlärningen i ett digitalt klassrum, inte tekniken och dess program i sig. 

Detta påstående kan även styrkas av rapporten Unos Uno (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, 

s.6) där en av slutsatserna utifrån studien är att skolans digitalisering endast kan ge goda resultat 

ifall det sker en förändring i den pedagogiska undervisningen. Det är hur tekniken används i 

skolan som avgör om den bidrar till att uppnå pedagogiska mål, inte bara att den används. Även 

Birmingham, Davies och Greiffenhagen resonerar att interaktionen mellan lärare och elev, som 

exemplifieras i den didaktiska triangeln av Lindström och Pennlert (2017), är lika viktig i 

undervisningen med som utan digitala lärresurser för att ett språkligt lärande skall ske 

(Birmingham, 2002, s. 156).  

Kjällander (2011) ger exempel på hur lärarens roll i arbetet med digitala lärresurser i vissa fall 

varit ”flexibel och fri”. Detta ledde till att eleverna blev förvirrade när det kom till de didaktiska 

frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”.  Dessa frågor är de som avgränsar innehåll, arbetssätt och 

syfte med undervisningen, i detta fall gällande digitala lärresurser (Kjällander, 2011, s. 157-158). 

Även detta pekar på hur viktig lärarens roll är i undervisningen, även när undervisningen 

inkluderar datorer och surfplattor. Kirschners och van Merriënboers artikeln argumenterar för att 

ansvaret för lektionens innehåll och även hur detta skall läras, inte får lämnas till eleverna.  

Eleverna är inte är kapabla till att hantera det enorma urvalet som de digitala lärresurserna ofta 

erbjuder. De menar det är en myt att eleverna kan vara ”självutbildare” och söka sig till kunskap 

på egen hand via digitala lärresurser. De beskriver också att trenden i samhället att auktoriteter 

inte längre uppskattas som tidigare, exempelvis att människor frågar Google om sina 

sjukdomssymptom istället för en läkare, även smyger sig in i skolan. Detta är inte är positivt för 

elevers lärande. Lärarens auktoritet gällande kunskap och didaktik är och förblir viktig för 

elevernas lärande (Kirschner, van Merriënboer, s. 2013, s. 177-178). Sofkova och Cederlund 
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menar att de faktorer som är avgörande för elevernas utveckling av skriftspråklighet är syftet med 

det man gör samt olika pedagogiska aspekter i undervisningen, inte bara tekniken eller lärarens 

förmåga att använda den digitala tekniken. Den didaktiska triangeln exemplifierar detta genom de 

tre aktörerna som är aktiva i en pedagogisk situation; läraren, eleven och lektionens innehåll (eller 

artefakten) och hur relationerna mellan alla dessa tre är lika viktiga. Det är alltså inte bara 

relationen mellan eleven och artefakten (i det här fallet datorn eller surfplattan) som är viktigt för 

att lärande skall ske, utan även relationen mellan läraren och eleven och också vilken relation 

läraren har till artefakten. Relationen mellan läraren och artefakten samt relationen mellan läraren 

och elevens lärande är det som är avgörande för lektionens avgränsningar, didaktiska val samt 

vilken funktion artefakten ska ha i undervisningen som läraren leder (Lindström, Pennlert, 2017, s. 

9-11).  

Samtliga lärare berättade även att de upplevde att deras elever tyckte att arbetet med digitala 

lärresurser i undervisningen var lustfyllt och roligt, detta var även ett syfte till varför vissa lärare 

valde att arbeta digitalt tillsammans med eleverna. Även om Säljö (2017, s.96) menar att aktiva 

elever kan appropriera kunskap mer effektivt och att känslan av lustfylldhet också resulterar i att de 

blir mer aktiva måste detta även problematiseras. Att lärare upplever att eleverna tycker att arbete 

med digitala lärresurser är lustfyllt behöver inte betyda att det är bra för elevernas lärande. I 

rapporten Unos Uno (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s.25-26) beskrivs att många elever 

upplevde att de digitala lärresurserna var distraherande och bidrog till stress trots att eleverna 

även resonerade för fördelar med användningen av datorer.  I sin artikel beskriver även Kirschner 

och van Merriënboer (2013, s. 174-175) att en av anledningarna till att man ej skall låta eleverna 

styra sitt lärande är att de ofta väljer sådant de tycker är roligt och inte alltid det som är ”bra för 

dem”. Det är positivt att eleverna tycker att arbetet med digitala lärresurser är lustfyllt men man 

måste även ställa sig frågan: varför eleverna tycker att det är roligt? Kan detta kopplas till 

elevernas lärande? Annars finns risken att elevernas lärande istället hindras av distraktionen från 

de digitala lärresurserna, vilket ges exempel på i rapporten Unos Uno (Grönlund, Andersson, 

Wiklund, 2014, s.25-26). Däremot resonerar Geer, White, Zeegers, m.fl. i sin artikel att studier 

visar att arbetet med digitala lärresurer i undervisningen ökar elevernas motivation och autonomi 

vilket kan vara bra för deras inlärning. Artikeln trycker dock även på att utan tydliga pedagogiska 

riktlinjer från läraren i den digitala undervisningen bidrar inte användandet till ett fördjupat och 

varaktigt lärande (Geer, White, Zeegers, m.fl., 2017, s.490). I rapporten Unos Uno (Grönlund, 

Andersson, Wiklund, 2014, s.19) framgår att studien visade på stora skillnader mellan skolorna 

gällande resultatet av införande av 1:1 metoden. De skolor som redan var bra visade goda resultat 

och de som var mindre bra visade på dåliga resultat. Alltså kan man dra slutsatsen att om det 

redan finns en god pedagogisk kvalitet på skolan är det större chans att arbetet med digitala 

lärresurser bidrar till goda resultat. Detta kan slutligen kopplas till det tidigare stycket där 

Birmingham, Davies och Greiffenhagen, men även Sofkova och Cederlund, i sina artiklar tryckt 

på att lärarens pedagogiska och didaktiska roll inte kan ersättas av digitala lärresurser.  
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Lärarnas syften med digitala lärresurserna i undervisning skiljde sig åt trots att arbetet med de 

digitala lärresurserna i undervisningen såg förhållandevis lika ut i klasserna. Ett av syftena var att 

lärandet skulle vara lustfyllt, vilket redan nämnts ovan, men även att det skulle underlätta 

individualisering, vilket beskrivs närmare längre ner.  Ett annat syfte var att de digitala 

lärresurserna erbjöds som ett arbetsredskap för eleverna i syfte att de skulle förbättra sina texter. 

Två av dessa lärare liknade bland annat datorns funktion i undervisningen med en ”skrivmaskin”, 

vilket även är en liknelse som Sofkova och Cederlund uppmärksammat i sin studie (2017, s. 247). 

När man däremot ser på datorn eller surfplattan som en artefakt vilken bär på medierande redskap 

och att den dessutom är en agent i elevernas lärande kontext tillsammans med läraren och eleven, 

blir den digitala lärresursen mer än bara ett passivt redskap. Arbetsredskapet är en agent och är 

därmed aktiv i meningsskapandet som sker på lektionen. Kjällander beskriver i sin avhandling att 

elever ofta såg på den digitala lärresursen som en agent i undervisningen som exempelvis ”gav 

förslag” på förbättringar i texten med mera (Kjällander, 2011, s. 157-158). Även om den digitala 

lärresursen kan fungera som en aktiv agent vid elevernas lärande är det viktigt att framhålla att det 

krävs ett visst kunnande och en viss kunskap för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig den 

digitala lärresursens ”hjälp”. Detta beskrivs i Kirschner och van Merriënboers artikel (2013) som 

att eleverna tillskrivs förmågor som de inte har, exempelvis att de behärskar olika program på 

datorerna samt att de kan hantera och värdera information som de får via datorerna. Den 

allmänna uppfattningen att dagens elever är ”digitala infödingar” och vet hur man med hjälp av 

digital teknik tillgodogör sig kunskap och information på ett effektivt sätt, anser författarna är en 

myt. De menar att synen att elever idag ”lär sig på ett nytt sätt” inte stämmer med verkligheten, 

utan att lärandet via datorer och skärmar kan beskrivas som ”flackande”, vilket bara ger ytligt 

lärande (Kirschner och van Merriënboers, 2013, s.170-171). Även om eleverna har tillgång till 

stöd och hjälp från datorerna måste man alltså som lärare även kontrollera ifall eleverna förstår, 

kan tillgodogöra sig denna hjälp och även stödja eleven i denna process.  

Ännu ett syfte till varför lärarna valde att använda digitala lärresurser i sin undervisning var att 

eleverna skulle träna sin digitala kompetens och där betonades tangentbordsträning och data-

kunskap. För att ett redskap skall bli till hjälp och stöd och för att kunna tillgodoräkna sig de 

medierande redskapen är det viktigt att kunna behärska artefakten på rätt sätt, vilket även beskrivs 

ovan (Säljö, 2016, s. 234). I artikeln av Geer, White, Zeegers m.fl. (2017) beskrivs denna typ av 

användande av digitala lärresurser som Steg 1 under ”förbättringsnivån” där tekniken används för 

att göra sådant som tidigare var möjligt även innan tekniken tillgängliggjorts. Detta steg kan även 

ses som ett viktigt första steg för elevernas fortsatta digitala användande som enligt dem 

möjliggör för resterande tre steg där implementerandet av digital teknik i undervisningen blir 

alltmer fördjupat och leder till nivån av ”Transformation”. I artikeln menar de att samarbete, 

kommunikation, autonomi och autenticitet är nycklarna för att leda undervisningen till nästa nivå. 

Dessa steg som beskriver ”införandet av digitala lärresruser på olika nivåer” (SAMR-modellen) 

kan dock inte ses som ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisningens digitalisering. Detta 
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eftersom de inte bygger på forskning utan är mer som pedagogiska riktlinjer för hur man skulle 

kunna jobba med införandet av digitalisering. Man måste också ställa sig frågan, är sista nivån 

”transformation” något att eftersträva i skolan? Man vet ju inte om arbetet med digitala 

lärresurser ”på ett sätt som tidigare inte var möjligt” vilket är ”transformations nivån” kommer 

att påverka eleverna och deras resultat positivt eller negativt. Även Sofkova och Cederlund (2017, 

s. 246) beskriver att implementerandet av digitala lärresurser sker i olika nivåer och att dessa 

påverkar kunskapssynens fokus. Det första steget är att de digitala lärresurserna fungerar som ett 

stöd för det traditionella lärandet av literacy (skriftspråklighet), vilket tangentbordsträning och 

datakunskap stämmer in på. De menar att den tredje nivån av användandet av digitala lärresurser 

på sikt kan bredda literacy utvecklingen och även rekonceptualisera begreppet vilket enligt dem är 

eftersträvansvärt för elevernas utveckling av skriftspråklighet. Det första steget, att använda de 

digitala lärresurserna som ett stöd med hjälp av enkel datakunskap, kan därför utifrån Sofkovas 

och Cederlunds artikel (2017) ses som en förberedelse för ett användande av digitala lärresurser 

som på sikt skulle kunna bredda elevernas utveckling av skriftspråklighet.  

Individualisering, på ett sätt som inte var möjligt tidigare, betonades från fem av sex lärare 

som en av möjligheterna med digitala lärresurser i undervisningen, men även som ett syfte till 

varför vissa lärare valde att använda digitala lärresurser. Lärarna beskrev att fler elever lyckades 

med att kommunicera i skriven text eftersom deras texter blev läsliga genom digitalt skrivande. I 

rapporten Unos Uno (2014, s. 25) tillfrågades eleverna vad som var det bästa med användandet 

av datorer och grundskoleeleverna menade att det var att datorn kunde ersätta penna, papper 

eller bok. 22 % av eleverna som blev tillfrågande 2013 menade också att de kunde skriva 

snabbare och effektivare, detta var en ökning från 2011 när eleverna blev tillfrågade om samma 

sak. Kjällander beskriver i sin avhandling hur hennes studie visat på att digitala lärresurser 

möjliggjort för nya lärandevägar för eleverna, som inte tidigare var möjliga. Hon beskriver att 

elevernas arbete numera kan styras av deras individuella intressen och att detta var något som 

eleverna i studien tyckte var positivt (Kjällander, 2011, s. 160). Kjällander beskriver även att de 

digitala lärresurserna möjliggör ett utbrett multimodalt arbete för eleverna där de kan få både 

bilder, symboler, ljud och musik som stöd för sin förståelse och sina texter. Detta gjorde att fler 

barn kunde lära sig även om de behövde extra mycket stöd på olika sätt. Att elever kan 

konstruera ett meningsfullt lärande av informationsflödet av ljud, text och bilder som de får via 

digitala lärresurser ställer sig Kirschner och van Merriënboer sig tveksamma till, de menar att 

detta är en myt som blivit en allmän sanning om dagens elever (2013, s. 170). De ifrågasätter även 

om behovet av att individualisera undervisningen för varje enskild elevs ”lärstil” verkligen är 

grundat i vetenskapen, även om det är något som lärare blir undervisade om och som gemene 

man ser som en sanning. Studier visar att det finns över 70 olika lärstilar och att kombinationerna 

av dessa ser olika ut hos varje individ, vilket i förlängningen leder till att det är omöjligt för en 

lärare att anpassa undervisningens efter ens ett fåtal av dessa lärstilar. Vissa studier visa även att 

den lärstil som eleverna själva tror är bäst för dem inte stämmer med vad resultaten presenterar. 
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Att eleverna ska styra sin egen undervisning utifrån hur de bäst lär sig med hjälp av exempelvis de 

digitala lärresurserna kan alltså ifrågasättas om det verkligen gynnar elevernas lärande utifrån 

artikeln ”Do Learners really know best?” (Kirschner och van Merriënboer, 2013, s. 174-176). 

Eftersom läraren, enligt Kjällander men även enligt Liberg och Säljö, får en mer handledande 

roll i undervisningen med digitala lärresurser och att eleverna kan styra sitt arbete mer 

självständigt ger detta även möjlighet för läraren att ”frikopplas” så att denne kan ge mer tid åt 

enskilda elever som behöver mer stöd. Den elev som arbetar snabbare kan även rätta sina texter 

självständigt eller söka sig till mer information via sin digitala lärresurs utan att behöva be om 

hjälp, vilket Lärare A, E och F har gett exempel på (Kjällander, 2011, s. 157-158, Liberg, Säljö, 

2014, s. 701). Här kan man återigen diskutera utifall det är positivt för eleverna att själva arbeta 

med de digitala lärresurserna och hur mycket lärande detta ensamarbete egentligen bidrar med. 

Som tidigare beskrivet anser Kirschner och van Merriënboer att det inte finns vetenskaplig grund 

för att eleverna på egen hand kan tillgodogöra sig kunskap via sina digitala lärresurser utan att de 

behöver vägledning i alla val och beslut de ställs inför (2103, s. 176).  

De digitala lärresurserna möjliggör även för en större öppenhet i skrivandet eleverna emellan, 

vilket kan aktivera eleverna som ”kamrat-scaffolding-stöd” för varandra i sitt skrivande i större 

utsträckning än tidigare (Sofkova, Cederlund, 2017, s. 224). Detta överensstämmer med lärare A 

och E som upplever att eleverna kan ta emot feedback inte bara från lärare och från ”datorn”, 

utan även ifrån andra elever när det gäller meningsbyggnad, innehåll och stavning. Utifrån denna 

studie kan det framstå som att elevernas interaktion med varandra ökar i och med arbetet med 

digitala lärresurser men den övergripande forskningen, exempelvis rapporten Unos Uno (2014) 

visar istället på att 1:1 metoden resulterat i mer enskilt arbete för eleverna vilket utifrån det 

sociokulturella perspektivet inte främjar elevernas lärande som bäst sker i en social kontext 

genom interaktion (Säljö, 2016, s.186, Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s.9-10). Detta kan 

även kopplas till resultatet av rapporten Unos Uno vilket visade på stora skillnader mellan 

skolorna, en bra skola kan åstadkomma ett gott samarbete mellan eleverna när de använder 

digitala lärresurser, men en mindre bra eller dålig skolan har svårt att lyckas med båda delarna 

(Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s. 19-20). 

Tiden var en utmanande faktor enligt flera av de intervjuande lärarna. De beskrev av det var 

tidskrävande både för läraren att planera utifrån det enorma urval som de digitala lärresurserna 

erbjöd och de beskrev också att teknik-strul hindrade dem från att lägga fokus på lektionernas 

pedagogiska del. Lärarna beskrev också ”tidsspill” i klassrummet och att det var svårt för eleverna 

att avgränsa sig både utifrån ett stort urval men även utifrån ”källkritik”, vad som är sant och inte. 

I rapporten Unos Uno (2014) beskrevs att en av de generella faktorerna som en till 1:1 metoden 

bidrog till för både lärare och elever var stress. För lärarna innebar det att deras arbetsbörda ökat 

i och med införandet av 1:1. En annan faktor som beskrevs var ökade kostnader och detta var 

inte bara kopplat till inköpen av teknik på skolorna, utan även de arbetstimmar som lärare fick 

lägga på att få tekniken att fungera, vilket i förlängningen tog timmar från den lärarledda 
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undervisningen (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014, s. 9, 19). Detta kan även kopplas till det 

som Lärare C beskrev som en utmaning med de digitala lärresurserna, nämligen att det ibland blir 

en risk att man ersätter samtal och lärarledd undervisning med teknik och ensam-arbete vilket 

hen inte ansåg som något positivt, speciellt inte i de lägre årskurserna. I Unos studie framgick det 

att gymnasieeleverna menade att det sämsta med datorer var att de kunde vara ”distraherande” på 

grund av sociala medier eller liknande. Bland grundskole-elever var det sämsta med datorer 

”tekniska brister” vilket kan kopplas till det som lärarna i intervjuerna beskrivit som ”teknik-

strul” och inloggningsproblem som tog tid från lektionerna (Grönlund, Andersson, Wiklund, 

2014, s. 19-20). 

Andra utmaningar som lärarna upplever i samband med användandet av de digitala 

lärresurserna är att elevernas handstil och förmåga att kunna stava utan ”hjälp från teknik” blir 

lidande. Samma utmaningar diskuterades även i början på 2000-talet när datorer infördes på 

skolor i Storbritannien, beskriver Birmingham, Davies och Greiffenhagen i sin artikel (2002, 

s.140). I artikeln beskrivs dock även att oron för elevernas handstil och stavningsförmåga avtog 

till ett visst då man kunde se att elevernas multimodala och kreativa förmågor förbättrats avsevärt 

efter införandet av datorer i skolan. Slutsatsen är att även idag är lärare oroliga för just dessa 

faktorer och hur det ska påverka elevernas skriftspråkighet i framtiden. Ett problem med detta är 

att digitaliseringen i skolan är ett relativt nytt fenomen och det är först om några år när dessa 

elever är vuxna och ute i arbetslivet som man kan se vilken påverkan detta får på dem. Det som 

kan diskuteras är ifall dessa två förmågor, handstil och stavningsförmåga, kommer att vara 

nödvändiga att behärska utan stöd i framtiden där skrivandet blir alltmer digitalt och multimodala 

texter får en allt större plats. Läroplanen (2017) är dock fortfarande tydlig med att elevernas 

”penna-papper-skrivande” inte skall ersättas av digitalt skrivande utan att dessa två skall 

komplettera varandra (Skolverket, 2017, s. 224).  
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Konklusion 

Konklusionen utifrån denna studie, som i jämförelse med övrig forskning är en studie av liten 

skala, är att lärare inte upplever att elevernas användande av digitala lärresurser i undervisningen 

påverkar elevernas utveckling av skriftspråklighet. Lärare menar istället att elevernas utveckling av 

skriftspråklighet utvecklas av en god varierad undervisning, vilken både inkluderar traditionell 

undervisning såväl som undervisning med digitala lärresurser. Det som denna studie visar på är 

även att eleverna kan utveckla sina texter på olika sätt när de använder digitala lärresurser i 

undervisningen. Detta förutsätter dock att eleverna kan tillgodogöra sig den information och det 

stöd som de digitala lärresurserna förmedlar, då kan deras texter exempelvis utvecklas 

stavningsmässig med hjälp av stavningsprogram. Texterna kan även utvecklas innehållsmässigt 

eftersom eleverna då kan fokusera på innehållet i texterna mer än på formandet av bokstäver. 

Genom att arbeta med digitala lärresurser får eleverna även en större möjlighet att utveckla sitt 

meningsskapande gällande att koppla ihop bild och text på olika sätt. Det som är viktigt att 

framhålla är dock, att bara för att elever har möjlighet att göra detta med hjälp av digitala 

lärresurser betyder det inte att de ”förstår vad de håller på med” och kan tillgodogöra sig denna 

typ av stöd för att utveckla sitt lärande. Detta beskriver Kirschner och van Merriënboer (2013) i 

sin artikel som att elever idag tillskrivs digitala kompetenser som de egentligen inte har. Eleverna 

beskrivs som ”digitala infödingar” men detta finns det inget stöd för i vetenskapen menar de.  

Användningsområdet för digitala lärresurser i lågstadiet gällande skriftspråklighet var främst 

att elever fick skriva, rätta texter och söka information. Eleverna tränade även på bokstäver och 

ljud, lyssnade på texter samt jobbade med att koppla bilder till texter på olika sätt. Även här är det 

viktigt att ta i beaktande att eleverna ibland tillskrivs kompetenser som de nödvändigtvis inte har 

exempelvis att de är kapabla till att göra flera saker samtidigt. Elever kan inte skriva texter, lyssna 

på ljud och söka information samtidigt som de uppfattar och tillgodogör sig de digitala 

lärresursernas stöd, även om det kan verka som det. Eleverna är inte kapabla till att ”multitaska”, 

därför kan de digitala lärresurserna ibland även distrahera och försvåra lärandet för eleverna 

(Kirschner och van Merriënboer, 2013).  

Trots att undervisningen med de digitala lärresurserna utifrån denna studie såg förhållandevis 

lika ut i samtliga klasser, skiljde sig dock syftena till varför lärarna valde att använde digitala 

lärresurser i sin undervisning. De vanligaste syftena var att datorn eller surfplattan valdes i syfte 

att erbjuda eleverna ett stödjande arbetsredskap vilket skulle bidra till ett lustfyllt lärande. De 

digitala arbetsredskapen kan därmed liknas vid artefakter vilka förmedlar de medierande 

redskapen språk och bild (Säljö, 2016). Utifrån analyserad empiri kan det även urskiljas att de 

digitala lärresurserna i vissa fall sågs som aktiva agenter i rollen som undervisningens tredje 

komponent i den didaktiska triangeln. Här är det viktigt att trycka på att lärarens roll även är 

viktig för att alla tre komponenter och relationerna mellan dessa skall vara aktiva i den 
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pedagogiska kontexten där elevens lärande sker (Lindström, Pennlert, 2017). För att de digitala 

lärresurserna skall kunna förmedla medierande redskap krävs det att eleverna behärskar 

redskapen och förstår hur de ska tillgodogöra sig stödet. Antagandet att alla eleverna förmår detta 

är ännu ett exempel på att det, enligt Kirschner och van Merriënboer (2013, råder en allmän 

felaktig uppfattning om att elever som vuxit upp med tekniken kan behärska dess användande 

och tillgodogöra sig kunskap med hjälp av den. Att ett lustfyllt lärande leder till ett bättre lärande 

diskuterades även utifall detta stämmer eftersom frågan även måste ställas, varför eleverna tycker 

att det är lustfyllt att arbeta med de digitala lärresurserna. Rapporten Unos Uno (Grönlund, 

Andersson, Wiklund, 2014) redogjorde för att elever i stor utsträckning såg användandet av 

datorer som distraherande, stressfullt och att tekniska brister störde deras lärande även om 

eleverna också såg fördelar med användandet. Ett lustfyllt lärande och tillgång till digitala 

lärresurser som arbetsredskap leder alltså inte till ett bra lärande om inte läraren har tydliga syften 

med undervisningen. Lärarens undervisande roll är även en avgörande faktor för god 

undervisning och kan inte ersätts av teknik.  

Utifrån studien kan det, som tidigare nämnts, konstateras att lärare inte anser att elevernas 

användande av digitala lärresurser bidrar till elevernas utveckling skriftspråklighet. De möjligheter 

som de intervjuade lärarna däremot ser med användandet av digitala lärresurser är: 

individualisering, möjlighet för fler elever att lyckas med sitt skrivande samt att eleverna på ett 

enklare sätt kan ge och få feedback på sina texter. Däremot kan det diskuteras om dessa 

möjligheter verkligen är av så stor vikt för elevernas lärande som det i intervjuerna framgår att de 

är. Lärare menar att individualisering är en viktig möjlighet med digitala lärresurser eftersom både 

svaga och starka elever kan bli bemötta i sin proximala utvecklingszon med hjälp av nya lärovägar 

via de digitala lärresurserna. Utifrån Kirschner och van Merriënboer artikel (2013) beskrivs dock 

att uppfattningen gällande att undervisningen behöver individualiseras utifrån elevernas olika 

lärstilar är en myt och att undervisa eleverna i klassen med olika lärstilar istället kan påverka 

lärandet negativt. Ännu en möjlighet med de digitala lärresursernas användande var att det digitala 

skrivandet möjliggjorde för fler elever att lyckas med sina texter på grund av stödet från 

rättstavningsprogrammen och att elevernas texter inte krävde en god handstil för att bli läsliga. 

Att eleverna lättare gör sig förstådda i skriven text är en positiv möjlighet med det digitala 

skrivandet. Att ersätta penna och papper med digitalt skrivande samt att det digitala skrivandet 

möjliggjorde snabbare skrivande var även något som rapporten Unos Uno beskrev att eleverna i 

grundskolan ansåg var det bästa med 1:1 metoden (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2014). Det 

som däremot kan diskuteras är huruvida eleverna verkligen förstår rättstavningsprogrammen och 

kan tillgodogöra sig dess hjälp, eller om detta är kompetenser som lärare tillskriver eleverna 

eftersom de anses vara ”digitala infödingar” (Kirschner och van Merriënboer, 2013). Den sista 

möjligheten med digitala lärresurser som tas upp i studien är att dessa gjorde rättningsprocessen 

av färdiga texter enklare, eftersom eleverna i större utsträckning rättade och gav feedback på 

varandras texter. Eleverna fungerade alltså som ”kamrat-scaffolding-stöd” för varandra. I denna 
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studie framgick det att eleverna samarbetade större utsträckning när de använde de digitala 

lärresurserna i sitt skrivande men tidigare forskning visar däremot på motsatsen. Forskningen 

visar istället att elever arbetar mer enskild när de jobbar med datorer vilket rapporten Unos Uno 

presenterar (2014). En förklaring till detta kan vara att skolorna som representeras i intervjuerna 

har ett bra pedagogiskt arbetssätt och att det är anledningen till att studien visar goda resultat 

gällande elevernas samarbete vid användandet av digitala lärresurser. Även detta kan kopplas till 

rapporten Unos Uno vilken presenterar att bra skolor visade på goda resultat vid användandet av 

1:1 metoden, medan mindre bra skolor visade på dåliga resultat av samma metod (Grönlund, 

Andersson, Wiklund, 2014). 

Studien visar även på att lärare upplever ett flertal utmaningar i samband med användandet av 

digitala lärresurser i undervisningen gällande skriftspråklighet. En utmaning var att arbetet med 

tekniken sågs som tidskrävande och en annan var att det stora urvalet som de digitala 

lärresurserna erbjuder gjorde det svårt för lärare och elever att avgränsa sitt arbete. Lärare menade 

även att en utmaning på sikt kunde vara att elevernas handstil försämrades på grund av att 

”penna-papper-skrivandet” ersattes av digitalt skrivande. Slutligen resonerades att elevernas 

förmåga att stava för hand även försämras och kan på sikt försämras, eftersom risken är att 

eleverna vänjer sig vid stödet från rättstavningsprogrammen och sedan inte kan stava utan dessa. 

Att arbetet med digitala lärresurser är tidskrävande för lärare såväl som för elever är negativt för 

undervisningen, men även kostsamt för skolan, vilket rapporten Unos Uno (2014) visar på. Att 

lärare lägger mycket tid på att få tekniken att fungera tar tid från den pedagogiska planeringen och 

den lärarledda undervisningen. Detta kan på sikt leda till försämrad kvalitet på lektioner samt 

mindre lärarledd tid för eleverna. Detta kan i förlängningen leda till försämrade resultat eftersom 

samtliga forskare vilka har refererats till i denna studie på något sätt alla framhållit vikten av 

lärarens undervisande roll för att eleverna skall få ett framgångsrikt lärande och en god utveckling 

av skriftspråklighet. De utmaningar som lärarna nämnde gällande handstil och stavning utan stöd 

stämde även överens med de utmaningar som beskrevs redan 2002 när datorer infördes i skolor i 

Storbritannien (Birmingham, Davies, Greiffenhagen, 2002). Det diskuterades även huruvida dessa 

två förmågor kommer att vara avgörande för eleverna i framtiden när skrivandet blir allt mer 

digitalt och där multimodala texter får en allt större plats. Samtidigt kan dessa utmaningar mötas 

genom att lärare inte går över till endast digitalt skrivande utan fortsätter att jobba med ”penna-

papper-skrivande” i undervisningen.  

Det som denna studie visar på är hur viktig lärarens roll är i undervisningen, oavsett om den 

inkluderar digitala lärresurser eller ej. Lärarens pedagogiska och didaktiska roll kan inte ersättas av 

digitala lärresurser. Samspelet mellan digitala lärresurser, eleverna och inte minst med läraren 

spelar en viktig roll i elevernas utveckling av skriftspråklighet i lågstadiet. Att upptäcka det 

perspektivet, hur viktig lärarens roll och hens syfte och mål med lektionen är när det kommer till 

elevernas utveckling av skriftspråklighet, men även gällande elevernas lärande generellt, har varit 

mycket intressant och lärorikt. Anledningen till att man som lärare väljer att använda digitala 
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lärresurser i undervisningen kan inte endast grunda sig i att styrdokumentet tar upp digitalisering 

och att de digitala lärresurserna blivit en stor del av elevernas vardag, utan läraren måste även ha 

ett tydligt pedagogiskt syfte med användandet, för att detta skall fylla sin rätta funktion i 

undervisningen.  

Under 2017 har den svenska Läroplanen (Skolverket, 2017) reviderats i syfte att förtydliga 

skolans uppdrag att utveckla varje elevs digitala kompetens vilket ger de digitala lärresurserna en 

viktig plats i skolan. Som blivande lärare är det viktigt att se vilket håll skolan utvecklas åt. 

Genom att genomföra studier på detta aktuella område var det min förhoppning att denna 

utökade kunskap om hur de digitala lärresurserna används och vilken påverkan de har på 

elevernas utveckling av skriftspråklighet, kan hjälpa mig att i framtiden kunna ta goda didaktiska 

beslut gällande detta i framtiden.  

Slutsatsen av studiens analys och diskussion är att det krävs mer forskning och även 

förslagsvis annan typ av forskning för att kunna besvara utförligt hur lärarna anser att eleverna 

utvecklar sin skriftspråklighet när de använder digitala lärresurser i undervisningen. Detta gäller 

även denna typ av undervisningsmöjligheter och utmaningar. Resultatet, huruvida digitala 

lärresurser har en påverkan på elevernas utveckling av skriftspråklighet måste även ses över en 

mycket längre tid eftersom användningen av de digitala lärresurserna i undervisningen i lågstadiet 

inte pågått under så många år och att detta område behöver forskas mer på.  

Förslag på vidare forskning   

Vidare forskning om digitala lärresursers påverkan på elevernas utveckling av skriftspråklighet 

och även forskning i större skala är av stor vikt för framtidens undervisning i lågstadiet. Att 

forska på digitala lärresursers påverkan på elevers skriftspråklighet utifrån elevers perspektiv 

genom observationer och intervjuer skulle även ge en annan intressant synvinkel på denna fråga. 

Att studera frågan om skriftspråklighet med fokus på läsande och digitalt läsande skulle även ge 

kompletterande stoff till denna studie vilken fokuserade mer på digitalt skrivande. 

Framtida vidare forskning skulle även förslagsvis kunna studera sambandet mellan lärarens roll 

och elevernas utveckling av skriftspråklighet i den digitala undervisningen. Eftersom det är många 

faktorer som samverkar för att en lyckad inlärning skall ske, är det av stor vikt att undersöka 

andra faktorer vilka samverkar med digitala lärresurser i undervisningen för att bidra till elevernas 

lärande och utveckling inom skriftspråklighet. Andra metoder, såsom exempelvis observationer, 

vilka skulle inkludera mer än lärares uppfattningar skulle även vara gynnsamma att använda i 

framtiden för att ge en bredare bild och belysa andra delar av detta forskningsfält. Framtida 

forskning skulle även förslagsvis gå bortom kvalitativa metoder och till kvantitativa metoder för 

att undersöka hur elevernas utveckling av skriftspråklighet påverkas vid användandet av digitala 

lärresurser under en längre tid.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

Introduktion 
• Ålder  
• Utbildning  
• Verksam som lärare i hur många år 

Skolan 
• Hur ser din tillgång till digitala lärresurser ut skolan där du jobbar? 
• Vilken typ av utbildning eller stöd har du fått av skolan för att kunna använda digitala 

lärresurser i din undervisning?  

Undervisningen 
• Beskriv utförligt hur eleverna använder digitala lärresurser i din undervisning. Ge gärna 

exempel.  
• Vilka syften har du som lärare när du väljer att använda digitala lärresurser i din 

undervisning?  
• Välj det alternativ som bäst beskriver vilken funktion de digitala lärresurserna har i din 

undervisning:  

A. Ett underlättande hjälpmedel.  

B. En resurs som möjliggör nya inslag i undervisningen.  

C. En resurs som skapar nya arbetsuppgifter som tidigare inte var möjliga. 

D. Annat. 
• Vilken typ av problem eller hinder ser du som lärare i samband med användandet av 

digitala lärresurser i undervisningen? Ge gärna exempel. 
• Vilka möjligheter ser du med användandet av digitala lärresurser i din undervisning? Ge 

gärna exempel.  
• Hur har du förändrat din undervisning i och med ett ökat användande av digitala 

lärresurser? 

Eleverna 
• Uppskatta hur stor procent av dina elever som har ingen, respektive lite, respektive god 

vana gällande användandet av digitala lärresurser. 
• Hur tror du att eleverna uppfattar användandet av digitala lärresurser i undervisningen? 
• Upplever du att elevernas motivation att exempelvis läsa, skriva och kommunicera ökar 

när de får använda digitala lärresurser istället för traditionella läromedel?  
• På vilket sätt bidrar de digitala lärresurserna till en utveckling av skriftspråklighet hos 

eleverna anser du och hur kan du se detta?  
• På vilket sätt kan elevernas utveckling av skriftspråklighet hämmas vid användandet av 

digitala lärresurser i undervisningen?  
• Vad ser du för faror med det ökade användandet av digitala lärresurser i undervisningen?  
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Bilaga 2. Information inför intervjun 

Jag heter Linnéa Forsberg och är lärarstudent vid Uppsala Universitet. Just nu läser jag min sjätte 

termin av åtta och håller på att skriva min första uppsats. Syftet med min studie är att utifrån en 

lärares perspektiv undersöka hur digitala lärresursers påverkar elevernas utveckling av 

skriftspråklighet i lågstadiet och även vilka möjligheter och utmaningar lärare upplever i samband 

med användandet av digitala lärresurser. Denna studie kommer att baseras på intervjuer från ett 

flertal olika lärare i Uppsala.  

 

Bakgrunden till detta arbete är dels det ökade användandet av digitala lärresurser i skolan men 

även reviderandet av läroplanen 2017, där syftet var att skolans uppdrag att stärka elevernas 

digitala kompetens skulle förtydligas (Skolverket, Lgr-11, 2017).  

 

Förklaring av begrepp 

 

Literacy/Skriftspråklighet  

Literacy är ett engelskt begrepp som inte har en korrekt översättning till svenska ännu. I denna 

studie kommer jag därför att använda begreppet ”skriftspråklighet” istället för ”literacy” eftersom 

det i nuläget är den närmsta översättningen som finns. Begreppet syftar till förmågan att kunna 

kommunicera skriftligt och muntligt, att koda skrift, tolka talad kommunikation men även 

meningsskapande med hjälp av bilder, symboler och illustrationer.  Sammanfattningsvis handlar 

skriftspråklighet om all form av meningsskapande och kommunikation med tal, skrift, bilder och 

symboler.  

 

Även om svenskämnet självklart är det ämne i skolan som lägger det största fokusen på elevernas 

utveckling av just skriftspråklighet, tränas ändå eleverna i detta på olika sätt under hela skoldagen 

i all form av undervisning där kommunikation och meningsskapande sker. Detta kan vara bra att 

ha i åtanke under intervjun.  

 

Digitala lärresurser  

I denna studie syftar ”digitala lärresurser” på den digitala teknik som används i undervisningen, 

ex. datorer, surfplattor av olika slag och mobiler. I begreppet inkluderas både själva tekniken 

(hårdvaran) som nämndes ovan, men också programmen (mjukvaran) som är de program som 

används på den eventuella resursen såsom ”Word”, ”Power Point” eller applikationer och spel av 

olika slag.  

 

Läroplanen 2017 

Den reviderande läroplanen innebär ett ökat fokus på användandet av digitala lärresurser i 

undervisningen på olika sätt. Detta ökade fokus kan man se under skolans övergripande uppdrag, 
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under nästan alla ämnen och inte minst under ämnet svenska. Det centrala innehållet för svenska 

i lågstadiet innehåller nu begrepp som ”digitala verktyg”, ”digitala medier”, ”webtexter” och 

”kommunikation i digitala medier” under flertalet av rubrikerna vilket ställer stora krav på 

användandet av digitala lärresurser i undervisningen. I juli 2018 skall de nya ändringarna i 

läroplanen vara implementerade på samtliga skolor vilket innebär att undervisningen som bedrivs 

efter det skall följa den nya läroplanen (Skolverkets hemsida).  

 

Slutligen vill jag tillägga att intervjun kommer att vara anonym, den intervjuade kan när som helst 

avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor. Intervjun kommer att spelas in och självklart 

kommer materialet att raderas efter studien är slutförd. Tystnadsplikt råder.  

 

Tack att du ställer upp!/Linnéa 
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Bilaga 3. Informerat samtycke 

 

Syftet med studien är att utifrån en lärares perspektiv undersöka hur digitala lärresursers påverkar 

elevernas utveckling av skriftspråklighet i lågstadiet och även vilka möjligheter och utmaningar 

lärare upplever i samband med användandet av digitala lärresurser. 

 

Under intervjun har du som blir intervjuad rätt att närsomhelst avbryta den pågående intervjun 

eller att avstå från att svara på frågor. Du kan även efter intervjun dra dig ur din medverkan i 

studien men ändå få läsa resultatet av studien.  

 

Under studiens gång, men även efteråt är du som deltagare helt anonym och tystnadsplikten 

råder. När studien är avslutat kommer både anteckningar och inspelat material att förstöras. 

 

Efter att studien är slutförd kommer uppsatsen att publiceras och finnas tillgänglig på Diva.  

 

Genom denna underskrift ger du ditt samtycke till att frivilligt delta i studien 

 

 

Namn……………………………………………………………………………. 

 

Ort och dagens datum ………………………………………………………........ 

 

 

 


