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Sammanfattning  

Digitala verktyg är idag en självklar del av undervisningen för många lärare och 
läroplanen (2019) har utvecklats med samhället och ställer mer krav på det 
digitala användandet i undervisningen. Den här uppsatsen undersöker hur lärare 
använder digitala verktyg i sin skrivundervisning i ämnet svenska. Studien syftar 
till att undersöka vilka förutsättningar lärare har när de arbetar med digitala 
verktyg. Jag är även intresserad av hur tillgången till digitala verktyg ser ut och 
vilken digitala kompetens lärarna har. Slutligen vill studien undersöka vilken 
inställning lärare har till att använda digitala verktyg i sin skrivundervisning.  

Undersökningen har riktat sig främst till behöriga lärare i årskurserna F-3 vilka 
fått svara på en digital enkät som lagts i två olika Facebookgrupper som 
administreras av och för verksamma lärare.  

Resultatet visar att förutsättningarna för lärarna att använda digitala verktyg i sin 
undervisning var god eftersom alla lärare hade tillgång till dator eller iPad. I 
resultatet går det att utläsa hur de flesta lärarna uppger att de har fått någon form 
av utbildning kring digitala verktyg, men att de samtidigt vill ha mer kunskaper 
kring det innehåll som finns att tillgå. I resultatet framgår även att det att de flesta 
lärarnas inställning till digitala verktyg är positiv och att de ser motivation, längre 
textproduktion och inkludering som några av fördelarna. Det som lärarna upplever 
negativt med digitala verktyg är att de inte vet vilka appar som finns att tillgå och 
att de inte kan kontrollera när tekniken strular.  

Ämnesord (5–8 st) 
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Inledning 
Den här uppsatsen undersöker hur lärare använder digitala verktyg i sin 

skrivundervisning i ämnet svenska. Studien syftar till att undersöka vilka 

förutsättningar lärare har när de arbetar med digitala verktyg. Jag är alltså!

intresserad av hur tillgången till digitala verktyg ser ut och vilken digital 

kompetens lärarna har. Slutligen vill studien undersöka vilken inställning lärare 

har till att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. Dagens Industri (2019) 

skriver om resultatet av en lärarenkät gjord av Skolverket 2019, där nio av tio 

lärare anser att digital teknik och digitala verktyg i viss eller stor utsträckning är 

ett betydelsefullt pedagogiskt hjälpmedel i deras undervisning. Digitala verktyg 

har blivit en självklar del av skolans infrastruktur och lärare använder varje dag, 

genomtänkt och med engagemang, digitala verktyg i sin undervisning. De 

använder digitala verktyg för att de ser en vinning med det i undervisningen, inte 

för att de känner sig tvungna på!grund av regeringens digitaliseringsstrategi. 

Författarna till debattartikeln (Dagens industri, 2019) gör gällande att det 

definitivt finns exempel där digitala verktyg används utan någon närmare 

eftertanke. Men de menar samtidigt att det inte finns några lärverktyg som 

fungerar utan didaktisk metod, planering eller en tydlig tanke när det gäller vad 

som ska göras i undervisningen, analoga som digitala. 

Vidare i debattartikeln (Dagens industri, 2019) diskuteras hur lärare behöver 

kompetensutveckling inom området för att bli bättre på!att avgöra när och hur 

digitala verktyg skapar mervärde i undervisningen. Som det ser ut idag söker 

lärare mer än gärna information på!andra håll än via sin arbetsplats. Det kan vara i 

Facebookgrupper eller i andra forum. Det visar på!en enorm vilja och 

engagemang hos lärarna att hitta och söka nya kunskaper inom digitala verktyg 

och författarna menar att det är dags för huvudmännen att ta tag i saken och 

erbjuda metod- och kompetensutveckling på!ett systematiskt, långsiktigt och 

medvetet sätt (Dagens Industri, 2019). 
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I takt med att vårt samhälle utvecklas till att bli mer digital är det inte konstigt att 

digitala verktyg nu är en självklar och även nödvändig del av vår vardag och 

skola. Det är därför inte särskilt förvånande att även Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2019) behöver utvecklas och revideras i 

takt med att vårt samhälle gör det. De senaste revideringarna har bland annat 

handlat om digitala verktyg och hur de ska få!en större och mer betydande plats i 

undervisningen. Skillnader från tidigare läroplanen är att digitala verktyg nu har 

en mer övergripande plats i undervisningen. Digitala verktyg ska alltså!inte enbart 

användas som ett verktyg för att skaffa sig information, utan verktygen ska 

användas i många olika delar av undervisningen. Hur elever använder digitala 

verktyg i undervisningen visar sig i de nationella ämnesproven vara av stor vikt. 

Använder lärarna digitala verktyg integrerat i undervisningen når deras elever 

bättre resultat, än de elever som använder en traditionell undervisningsmetod utan 

digitala verktyg (Skolverket 2017). 

Studier som Skolverket hänvisar till visar att de lärare som använder digitala 

verktyg som ett komplement till den övriga undervisningen, alltså!inte lät den 

integreras, nådde ett sämre resultat än den ursprungliga undervisningen 

(Skolverket 2017). Således öppnar det digitala skrivandet upp många möjligheter 

för att utveckla elevernas skrivande. Det digitala skrivandet utmanar även 

undervisningen och dess utformning (Skolverket, 2018). Något som var en 

gemensam faktor för de lärare som lyckats med en digitaliserad undervisning var 

att de ingick i ett professionellt kollegialt lärande organiserat av kommunen. 

Således kan en orsak till de variationer som finns gällande användandet av digitala 

verktyg ute på!skolorna vara den bristande kunskapen hos lärarna. En bidragande 

faktor till detta blir att pedagogerna ute på!fältet inte har fått rätt förutsättningar i 

arbetet med digitaliseringen (Skolverket, 2017) 

I en studie skriven av Agélii Genlott & Grönlund (2013) framhävs att användning 

av digitala verktyg i undervisningen gynnar elevernas skrivutveckling då!de bland 
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annat kan producera mer text än de som har en traditionell undervisning samt att 

det kan använda ett språk som är mer nyanserat och varierat. Med den studien i 

åtanke blev jag intresserad av hur det ser ut i skolorna. Under studietiden har jag 

skaffat mig erfarenheter av lärares arbete genom sporadiskt arbete inom 

skolväsendet samt verksamhetsförlagd utbildning. Jag har då!lagt märke till hur 

lärare förhåller sig till digitala verktyg i sin svenskundervisning och undrat över 

deras didaktiska val och överväganden i utformningen av sin undervisning. När 

väljer de att använda digitala verktyg och varför? Finns det faktorer som påverkar 

lärare i deras användning av digitala verktyg? Anser lärarna själva att de har 

tillräckliga digitala kunskaper? Detta är dessa funderingar som lagt grunden för 

intresset för undersökningen. 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur lärare använder digitala verktyg i svenskämnet, med 

särskilt fokus på skrivundervisningen. Mer specificerat vill studien undersöka 

vilka förutsättningar i form av tillgång till och kunskap om digitala verktyg som 

lärarna har. Slutligen vill jag undersöka lärarnas inställning till digitala verktyg i 

skrivundervisningen. 

Frågeställningar 
• Varför använder lärare digitala verktyg i sin skrivundervisning? 

• När använder lärare digitala verktyg i sin skrivundervisning? 

• Upplever lärare idag att de har rätt kompetens för att arbeta med digitala 

verktyg? 

• Vilken inställning har lärare till digitala verktyg? 
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Teoretisk bakgrund"!
Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij förknippas främst med det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet handlar om ”hur människor utvecklar förmågor som 

är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa 

problem och så vidare” (Säljö, 2018, s. 253). Vygotskij ser på lärande och 

utveckling som ständigt pågående processer. Han menar att när människor förstår 

sig på ett begrepp eller har lärt sig en färdighet, är de snart även nära att lära sig 

något nytt. De nya kunskaperna ligger således inom räckhåll. Kända begrepp 

inom sociokulturella perspektivet är medierande verktyg och scaffolding (Säljö, 

2017).  

Medierande verktyg är ett begrepp som används för att beskriva de redskap som 

individen använder för att förstå och agera i vår värld. Verktygen är indelade i 

språkliga verktyg och materiella verktyg. De språkliga verktygen syftar till att 

individen använder symboler eller teckensystem vid kommunikation. De 

materiella verktygen syftar till att individen använder fysiska redskap för att 

kommunicera. I skolans värld används båda verktygen. De språkliga verktygen 

används exempelvis när eleverna skriver, men även när eleverna pratar eller läser. 

Detta kan ske både på ett tangentbord och när eleverna skriver för hand på papper. 

Materiella verktyg används när lärare och elever använder exempelvis digitala 

verktyg i undervisningen. Vid digitalt skrivande eller när eleverna läser digitalt 

kombineras således de båda verktygen (Norén, 2018, Säljö, 2017). 

Ett annat begrepp som förekommer inom det sociokulturella perspektivet är 

scaffolding. Scaffolding innebär att läraren ger eleverna välstrukturerad stöttning i 

undervisningen (Norén, 2018). Till en början behövs mer stöd åt till eleven, men 

efterhand som eleven behärskar färdigheten kan stödet avta och slutligen behövs 



  ( ) 12 67

det inte mer (Säljö, 2017). Scaffolding kan jämföras med digitala verktyg där 

dator, Ipad och appar står för stöttningen.  

De är dessa begrepp från sociokulturell teori som är centrala i denna 

undersökning. 

Centrala begrepp 
I uppsatsen förekommer ett antal centrala begrepp vilka i detta avsnitt kommer 

förklaras och definieras för att öka förståelsen för uppsatsen. Det är denna 

definition som kommer att användas i uppsatsen. 

Skrivutveckling och skrivinlärning!är två!begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Skrivinlärning är ett begrepp som på!senare tid ofta ersatts med begreppet 

skrivutveckling och det är skrivutveckling jag kommer använda mig av i 

uppsatsen. Liberg (2010) beskriver att för att utveckling av språk och skrivande 

ska ske behöver eleverna utveckla några grundläggande färdigheter. Det finns 

även fyra punkter i utvecklingen som avgör om skrivutvecklingen kommer gå!

smidigt och lätt. De punkterna består av att: bli aktör, deltagare och medskapare i 

ett skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle, att knäcka skriftkoden, att 

möta och bemöta textmängder samt att möta och bemöta specifika ämnesspråk 

(Liberg, 2010).  

Digitala verktyg!är ett begrepp under det senaste årtiondet används flitigt i olika 

styrdokument. Digitala verktyg är ett samlingsbegrepp för just digitala verktyg 

eller digitala medel. I begreppet innefattas datorer, surfplattor, lärplattor, telefoner, 

kameror och projektor. Det är några begrepp som kommer förekomma i 

uppsatsen. Med digitala verktyg menas även den mjukvara och de program och 

appar som används i undervisningen.  

Multimodalitet!är ett begrepp som innebär att en text är mer än bara bokstäver. En 

multimodal text ger utrymme för andra medier såsom bilder och ljud. En 
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multimodal text ger eleverna större chans att göra sig förstådda då!det kan vara 

svårt att förklara med ord på!ett papper. Genom att skapa multimodala texter och 

samtala kring texten ges eleverna möjlighet att skapa meningsfulla texter. Genom 

digitaliseringen har tillgången till bilder, inspelning av ljud samt uppspelning av 

ljud ökat möjligheterna för eleverna att skapa meningsfulla multimodala texter 

(Borgfeldt, 2017; Liberg, 2010).  

Att skriva sig till läsning är en metod som nämns i flera av studierna i uppsatsen. 

Att skriva sig till läsning, ASL, bygger på!kunskapskraven i svenska ur läroplanen 

(2020). Metoden innefattar aktivt skrivande, publicering, kamratrespons och 

formativ bedömning. Fler komponenter för metoden är inspiration och förståelse, 

textgenrer och skrivstrategier. ASL innebär att eleverna från det första läsåret 

lägger pennan åt sidan och stället skriver med hjälp av en lärplatta eller dator. 

Handstil och förmågan att forma bokstäver tränas från det andra läsåret. Lövgren 

(2015) anser att ASL bygger på!vetenskapligt grundade framgångsfaktorer. 

Exempelvis är bristande finmotorik inte är ett hinder och ASL bidrar med att 

arbeta med innehåll och form på!ett meningsfullt sätt. 
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Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring ämnet digitala verktyg och 

skrivundervisning att presenteras utifrån det syfte och frågeställningar som ligger 

till grund för den här uppsatsen. Avsnittet delas in i rubriker som tar upp skrivande 

för hand jämfört med digitalt skrivande, olika perspektiv på!digitalt skrivande, 

multimodalitet samt didaktiska val och lärares kompetens. 

Skrivande för hand jämfört med digitalt skrivande 
Nordmark (2018) skriver för Skolverket en artikel för professionsutveckling, där 

beskrivs den skrivprocess med tillhörande faser som en elev går igenom när text 

ska produceras. Faserna ser olika ut beroende på!om texten är producerad för hand 

med penna och papper eller om den är skriven direkt på!en dator. Det beskrivs 

även hur lärare bör utforma sin undervisning genom att tillföra kunskaper som 

kommer med att skriva på!en dator. 

Vid skrivande för hand görs först ett inledande arbete där texten planeras och 

struktureras till innehåll och form. Sedan sker ett kortare skrivmoment där eleven 

producerar och formulerar texten. Slutligen sker ett efterarbete där bearbetning av 

texten äger rum. Vid skrivande för hand med penna och papper är denna process 

en naturlig del. Men samtidigt kan bearbetningsprocessen bli problematisk, 

eftersom texten är skriven på!papper innebär det att den inte är optimal att 

förändra. Det blir svårt att på!ett enkelt sätt ta bort och ändra felstavningar eller 

flytta om stycken i texten samt att lägga till bilder, filmer eller ljudklipp blir 

omöjligt. När eleven skriver på!datorn är det en annan skrivprocess som används. 

I den digitala skrivprocessen skapar eleven texten samtidigt som de skriver och 

bearbetar det. 
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Vidare beskriver Nordmark (2018) det digitala skrivandet, här är det skrivandet 

som prioriteras och det är denna del som eleverna lägger ner mest tid på. Detta är 

en skillnad jämfört med hur det är att skriva med penna och papper, då!

förberedelse och bearbetning tar upp en stor del av processen och den skrivande 

processen en mindre. Eftersom eleverna skriver på!datorn redan från början av 

processen hanterar eleven innehåll och form under tiden som texten växer fram. 

Behovet att göra utkast och bearbetning i en efterfas är inte heller den nödvändig 

och planering av innehållet sker löpande då!eleven framställer sin text. 

Anledningen till dessa skillnader mellan att skriva digitalt och att skriva med 

penna och papper är att det digitala skrivandet ger möjlighet till att på!ett 

smidigare sätt kunna förändra sin text genom att kunna flytta stycken och lägga 

till bilder med mera. Det digitala skrivandet gör det även enkelt att dela sin text 

till andra. Därför kallas de olika delarna i det digitala skrivandet för: skriva, spara 

och skicka. 

För att arbeta med digitalt skrivande anser Nordmark (2018) att eleverna behöver 

få!undervisning i hur man använder de program som kommer på!köpet när man 

skriver på!dator. Exempelvis behöver eleven få!undervisning i hur 

ordbehandlingsprogram används, exempelvis kan ordbehandlingsprogrammet 

vilja särskriva ord som ska stå!samman, samt att eleverna behöver förstå!att stava 

rätt med ordbehandlingsprogram inte är samma sak som att de faktiskt kan stava 

ordet. Eleverna behöver även förstå!att en text utan markeringar inte är detsamma 

som att texten är korrekt. Således behöver eleverna utveckla kunskaper och 

strategier för att lära sig stava på!svenska, på!så!sätt får de exempelvis en 

förståelse för när datorn vill särskriva ett korrekt stavat ord (Nordmark, 2018). 

Perspektiv på digitalt skrivande 
Syftet med Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie är att deras forskning ska 

bidra med att ta fram bättre metoder för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. I 



  ( ) 16 67

sin studie använder Agélii Genlott och Grönlund (2013) sig av fyra klasser i 

årskurs 1, alla från samma skola i Sverige. Två!av klasserna användes som 

kontrollgrupp och två!klasser som testgrupp för metoden ASL. För att jämföra och 

mäta elevernas kunskaper och utveckling i de olika grupperna användes 

standardtester och observationer. Det gjordes även elevutvärdering av de sociala 

och individuella effekterna av metoderna. 

Vidare skriver Agélii Genlott och Grönlund (2013) om hur resultaten visar att 

eleverna i testgruppen utvecklat sina kunskaper inom både läsning och skrivning. 

Eleverna uppvisar, enligt lärarna, ett gott självförtroende när det gäller den egna 

läs-och skrivförmågan, oavsett vilka svårigheter de tidigare haft eller har. Agélii 

Genlott och Grönlund (2013) anser att de goda resultaten till viss del beror på!

användningen av digitala verktyg och till viss del det sociala samspelet men 

specifikt de två!tillsammans. Genom att använda digitala verktyg blir allas texter 

läsbara eftersom allas bokstäver ser likadana ut i texten. De elever som inte lärt 

sig läsa ännu kan använda talsyntes för att få!texten uppläst. Detta gör att alla 

elever kan vara med i undervisningen. Författarna menar att det faktum att alla 

elever oavsett vilken kunskapsnivå!eleven befinner sig på!har kunnat vara med i 

undervisningen genom att de publicerat texter, kommentera varandras texter och 

gjort löpande förbättringar är det som gjort den stora skillnaden för elevernas 

skrivutveckling. 

Arndt (2016) presenterar i sin artikel experimentell forskning från USA där elever 

arbetat med ASL. Resultaten visar att metoden är särskilt gynnsam för de elever 

som har svårigheter med motoriken och som lätt känner en frustration över sitt 

skrivande och att inte kunna forma bokstäver med pennan. Genom att använda 

ASL undviker eleverna den frustrerande situationen som uppstår vid skrivande 

med penna och papper, tvärtom känner eleverna en motivation till att skriva och 

de skriver även mer än vid skrivande för hand. 
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Vidare beskriver Arndt (2016) fördelarna med att eleverna får träna på!

bokstäverna med hjälp av en lärplatta, redan på!förskolan. Genom att använda 

appar inriktade på!bokstavsträning kan eleverna med sina fingrar följa 

bokstävernas form och på!så!vis få!kunskaper om vilka rörelser som behövs för att 

skriva de olika bokstäverna. Dessutom blir eleverna motiverade till att träna på!

bokstäver när de inte behöver träna sin finmotorik med att hålla i pennan. Lärarna 

i en av studierna ur Arndts (2016) artikel märkte en klar kvalitéförbättring på!

elevernas bokstäver. Eleverna hade fått undervisning där de tränade bokstäver 

med både lärplatta med även traditionellt med penna och papper. Men om 

förbättringen beror lärplattan eller elevernas naturliga mognad går inte att säga. 

Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2015) har undersökt 10 studier om tidigt 

skrivande där de jämfört skrivande för hand och digitalt skrivande. De kommer i 

sin översikt fram till att de tre vanligaste perspektiven i studierna är kognitiv 

psykologi, neurovetenskapligt inlärningsperspektiv och sociokulturellt perspektiv. 

Med ett kognitivt psykologiskt perspektiv visade de granskade studierna att 

skrivande för hand var av fördel mot digitalt skrivande enligt de tester som 

genomförts. Ett resultat som troligtvis mer visar på!att elever har mer erfarenheter 

av skrivande för hand än instruktionen. När man ser till olika åldersgrupper och 

olika språknivåer verkar resultaten tvetydliga och de menar att skrivande på!

tangentbord fungerar väl vid automatisk bokstavsproduktion medan vid 

uppsatsskrivning lämpar sig skrivande för hand på!penna och papper. 

Ur ett neurovetenskapligt inlärningsperspektiv pekade studerade studierna på!att 

skrivande för hand är fördelaktig för de yngre åldrarna. Detta stödjer tidigare 

resultat som författarna presenterat vilka menar att upplevelsen/känslan att skriva 

för hand underlättar uppfattningen av processen i hjärnan. Vidare skriver 

Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2015) att det kan ha att göra med vilken 

erfarenhet av att skriva för hand eleven har och att det kan påverka effekterna av 
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att skriva för hand och digitalt skrivande när det gäller bokstavsinlärning, 

beroende på!ålder. 

Med ett sociokulturellt perspektiv och studier som ligger i linje med ”New 

Literacy Studies”!beskriver Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2015) metoden att 

skriva sig till läsning genom att introducera digitalt skrivande som ett alternativt 

skrivverktyg till skrivande för hand, med papper och penna. De undersökta 

studierna pekar på!att elever som använt sig av digitalt skrivande i ett tidigt skede 

producerar längre texter, utan att de i det skedet kan behärska alla bokstäver. En 

faktor som benämns i en av studierna som behandlar tidigt skrivande är att det 

kritiska med att använda digitala skrivverktyg inte ligger i själva verktygen utan 

hur man tillämpar och använder dem. 

Syftet med Dahlströms (2018) studie var att förstå!och diskutera relationen mellan 

elevernas digitala tillgång, elevers digitala skrivande och elevinflytande. I studien 

deltog sex klasser från fem olika skolor från en kommun i mitten av Sverige. Data 

samlades in med hjälp av intervju med 12 elever som valdes ut strategiskt och de 

sex klasserna fick svara på!en enkät om elevernas tillgång till digitala verktyg. 

Totalt deltog 111 elever i undersökningen. 

I resultatet tar författaren upp de fördelar som kommer med att skriva digitalt. 

Elever som vid skrivande för hand ofta stöter på!problem med att deras texter inte 

går att läsa gynnas av att skriva digitalt. Eftersom skrivande på!tangentbord inte 

kräver lite mycket energi som att skriva för hand samt att texten blir läslig för alla, 

bidrar det digitala skrivandet till elevernas skrivutveckling. Även elevernas 

språkliga variation ökar då!de kan använda ord som de inte är säkra på!hur de 

stavas genom att använda stavningsprogram. Dahlström (2018) menar även att 

skriva digitalt ökar elevinflytandet då!eleverna har större möjlighet att själva 

påverka innehållet samt att eleverna får chansen att arbeta mer självständigt. 
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I likhet med informanterna i Dunn och Sweeneys (2017) studie, som beskrivs här 

nedan, uttryckte eleverna i Dahlströms (2018) studie att fördelarna med att skriva 

digitalt var att det inte var lika omständligt att bearbeta texten som om den hade 

varit skriven för hand på!papper, då!eleven hade behövt skriva om hela texten. 

Eleverna skrev även längre texter digitalt när de upplevde att de själva kunde 

påverka texten och innehållet vilket resulterade i att elevernas texter blev mer 

kreativa och mer fantasifulla. Dahlström (2018) menar att om det digitala 

skrivandet kan bidra till ett mer jämlikt deltagande oavsett om eleven har 

svårigheter med stavning eller forma bokstäver, har lärmiljön differentierats för att 

tillgodose alla elever. Även Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie visar på!

detta. 

Fredriksson och Rasmussons (2017) artikel undersöker om användande av dator 

och digitalt skrivande faktiskt leder till att elever får bättre resultat på!lästest. 

Undersökningen gjordes i Stockholm där fyra klasser deltog, två!som fick agera 

testgrupp om 110 elever och två!som kontrollgrupp 59 elever. Eleverna följdes 

under skolans tre första år, från höstterminen i årskurs 1 till vårterminen i årskurs 

3. Eleverna gjorde regelbundet tester för att mäta deras språkkunskaper och 

utveckling. Utöver testerna samlades empiri in genom att eleverna fick svara på!

frågor samt att både lärare och rektorer intervjuades. Det resultat som Fredriksson 

och Rasmusson (2017) kom fram till i sin studie var att de lärandemetoder som 

användes i kontrollgruppen inte gav bättre läs- och skrivutveckling än de metoder 

som användes i testgruppen och vice versa. Då!kontrollskolan gjorde bättre ifrån 

sig på!ett av testen och testskolan på!ett annat var resultaten tvetydiga. 

Multimodalitet 
En kvalitativ studie av Dunn och Sweeney (2017) gjordes med syftet att ta reda på!

lärarnas syn på!användningen av iPads i klassrummet vid skrivande och vilka 

förändringar iPads kan ha på!elevernas engagemang och glädje i skrivprocessen. 
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De ville även undersöka vilka för- och nackdelar lärare upplever med 

användandet av iPads samt elevernas åsikt och användandet av iPads vid 

skrivande. Dunn och Sweeney (2017) följer sex klasslärare och tre klasser från 

skolor i Nordirland samt tre klasser från Irland med elever i 7-8 årsåldern. 

Semistrukturerade intervjuer med klasslärare, fokusgruppsintervjuer med elever, 

genomgång av Ipad med eleverna och klassrumsobservationer när iPads används 

för skrivande var metoden för insamlande av data för undersökningen. 

De intervjuade lärarna berättade hur de upplevde att användningen av iPads 

bidrog till ett större engagemang hos eleverna när de skulle skriva. Användningen 

av iPads gjorde uppgiften rolig och mer spännande vilket kunde leda till att 

eleverna inte nödvändigtvis ser skrivandet som arbete. Att använda sig av iPads 

gör även det möjligt för eleverna att använda sig av multimodalitet då!texten på!

ett enkelt sätt kan berikas med visuella inslag som bilder eller verbala inslag som 

att eleven spelar in sin röst. Att ha möjlighet att göra en multimodal text var enligt 

lärarna mycket motiverande för eleverna, det bidrog till engagemang och även att 

eleverna fick en känsla av att skapa meningsfulla texter. 

De intervjuade lärarna såg att användningen av iPads i undervisningen var 

fördelaktig för att få!fler elever delaktiga, inklusive de elever som har svårigheter. 

Något som många elever fastnar i är att det måste bli rätt. Att skriva på!iPads 

gynnar många elever genom att det finns en given struktur och att de kan få!hjälp 

med stavning för att komma vidare i sitt skrivande. Andra fördelar med att 

använda iPads i undervisningen var att de kunde användas på!många olika sätt i 

olika delar av skrivprocessen. Det är enkelt att ändra och bearbeta texten, texten 

kan snabbt bli en multimodal text och att presentera sin text för andra kan utföras 

mer kreativt och direkt. Fler fördelar är att användandet av iPads följde med hem, 

flera elever bad sina föräldrar om att få!ladda ner appar för skrivande. Detta bidrar 

till att skrivandet sker i en kontext utanför skolan. 
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Didaktiska val och lärares kompetens 
Syftet med Kjellsdotters (2020) avhandling är att studera hur integrering av 

digitala verktyg påverkar undervisningen på!lågstadiet. Metoden som användes 

var fallstudie som genomfördes under tre månader i en tredjeklass med 29 elever. 

Empirin består av klassrumsobservationer, både formella och informella 

intervjuer, elevarbeten, lärargruppsmöten och lokala policydokument. 

I avhandlingen framkommer det att lärarens val av innehåll och genomförande i 

relation till digitala verktygs möjligheter och begränsningar har stor betydelse. 

Resultaten visar att den digitala mjukvaran stod för det huvudsakliga 

undervisningsinnehållet i de digitala klassrumsuppgifter som studerats bland 

eleverna. Kjellsdotters (2020) undersökning visade att elevernas möjligheter till 

meningsskapande varierade beroende på!interaktionen mellan eleverna och 

möjliga digitala erbjudanden. Resultatet leder fram till kritiska frågor om val av 

innehåll, och vilket specifikt stoff som står i fokus, och bör stå!i fokus, i ett 

digitalt klassrum. 

Genom semi-strukturerade intervjuer med 8 lärare kommer Nikolopoulou (2020) i 

sin studie fram till att digitala verktyg främst används till att söka information, 

som ett kompletterande stödverktyg och för att titta på!lärande video eller bilder. I 

studien tas även matematiska aspekter upp, men det är de språkliga som kommer 

fokuseras här. Det språkutvecklande arbetet inkluderade användning av digitala 

verktyg i form av visning av bilder/teckningar, skriva ord/namn/datum, öva på!

bokstäver, para ihop ord med rätt ljud/fonologisk medvetenhet. 

Det framkommer i studien att många lärare använder digitala verktyg vid tillfällen 

där det blivit tid över eller där elever har fritt val. Nikolopoulou (2020) beskriver 

hur användandet av digitala verktyg ger förutsättningar för och utvecklar 

elevernas förmågor och kunnande, men att det är viktigt att läraren planerar 

användandet av digitala verktyg. De behöver förmedla syftet med användandet för 
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eleverna och att det är passande uppgifter eleverna ska utföra för att det ska få!ett 

lärande syfte. Användandet av digitala verktyg i sig ökar inte nödvändigtvis 

elevernas lärande. 

Dunn och Sweeney (2017) såg i sin studie att lärarna kunde se utmaningar med 

digitala verktyg. Exempelvis att de inte hade den kompetens som behövdes för att 

använda digitala verktyg. Eleverna tillhör en generation som är uppvuxna med 

digitala verktyg och därmed är det en naturlig del av deras vardag vilket leder till 

att de har goda kunskaper kring användandet av digitala verktyg. Lärarna berättar 

vidare att de kan vara skämmande att känna sig maktlös och i underläge, men att 

de är villiga att lära sig och att de även kan lära sig från eleverna. Andra 

utmaningar som lärarna ansåg när det gällde användandet av digitala verktyg är att 

de måste finnas en balans i det digitala skrivandet och att skriva med penna och 

papper. 
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Metodbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs först den metod som använts i undersökningen. Vidare 

redogörs det för hur en pilotstudie genomförts och hur den var till fördel för min 

enkätundersökning. Det redogörs även för det urval som var till grund för 

undersökningen, hur enkätundersökningen utformats och de etiska principer 

undersökningen förhåller sig till. 

Enkät  
I den här undersökningen används en enkät för att samla in empiriska data. 

Enkäter har flera fördelar vid en datainsamling. Denscombe (2018) redogör för att 

giltigheten i en studie påverkas positivt ju fler respondenter som deltar eftersom 

det då!finns fler svar att jämföra. Ett digitalt frågeformulär underlättar även 

tillgängligheten och ger goda förutsättningar för att få!svar eftersom respondenten 

själv kan välja när hen vill svara på!frågorna. Denscombe (2018) visar även på!

vikten att använda sig att rätt verktyg i utformningen av enkäten. Exempelvis är 

det viktigt att använda alternativknappar där deltagaren endast ska välja ett 

alternativ och kryssrutor när man kan välja mer än ett alternativ (Denscombe 

2018). Valet av elektronisk enkät för den här studien gjorde det möjligt att sprida 

enkäten till relativt många möjliga respondenter inom kort tid. Det gjorde det 

också!möjligt för de deltagande lärarna att svara vid ett tillfälle som passade dem. 

Enkäten varvar flervalsfrågor med öppna frågor (se nedan) och varierar därmed 

verktygen som valdes för att samla in data. Ett alternativ till enkäten hade i detta 

fall varit intervjuer med lärarna. Den webbaserade enkäten som valdes gav dock 

möjlighet att få!in svar från fler respondenter än vad intervjuer hade medgett. 

Enkäten bedömdes också!som ett bättre val än att genomföra intervjuer, eventuellt 

via zoom, under pandemitiderna. 
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Pilotstudie 
Innan enkäten utformades gjordes en pilotstudie i form av en mejlintervju med 

sex lärare jag fått kontakt med under mina olika VFU-perioder samt vid arbete 

som vikarierande lärare. Denscombe (2018) menar att det kan vara av stor fördel 

att i förväg testa metoden för att kontrollera hur den faller ut. Mejlintervjun 

innehöll 14 frågor som behandlade lärarnas arbete med digitala verktyg i 

klassrummet, deras tankar kring användandet av digitala verktyg samt hur deras 

utbildning kring digitala verktyg sett ut och om det är nöjda med den utbildning 

de fått. Efter att ha sammanställt svaren fick jag en del insikter kring mina frågor 

och hur de var ställda. En del av frågorna justerades eller togs bort eftersom de 

hade ställts två!gånger men på!olika sätt. Några frågor fick förtydligas och 

kompletteras med följdfrågor och någon fråga visade sig inte de ta bort svara på!

det som var tanken och därmed fick plockas bort. När jag skulle formulera de nya 

frågorna kunde jag använda svaren från pilotintervjun för att få!mer precisa och 

givande frågor. Jag kunde även använda vissa svar för att göra rimliga 

svarsalternativ. 

Jag upptäckte efter pilotstudien att mejlintervju inte var den mest optimala 

metoden för mig och valde sedan att använda mig av en digital enkät genom 

Google formulär. Att använda mig av en enkät och Google formulär gav mig även 

bättre förutsättningar för att kunna sprida enkäten och på!så!sätt få!fler deltagare. 

Dessutom är det enklare för deltagaren att delta via en enkät där man skriver sina 

svar direkt i enkäten. 

Urval 
En enkät användes för att samla in material. Enkäten var riktad till lärare i de lägre 

åldrarna, F-3, men även svar från de äldre åldrarna, 4-6, var av intresse. Enkäten 

riktades främst till behöriga lärare men exkluderade inte obehöriga. Med tanke på!

att deltagarna fyllde i enkäten anonymt kan det ha varit enklare för lärarna att fylla 
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i enkäten ärligt och enligt sin egen åsikt och på!så!vis kunnat stå!emot yttre 

förväntningar och normer. Jag har under min utbildning arbetat inom skolväsendet 

och på!så!vis etablerat ett kontaktnät som var till hjälp för mitt urval. Enkäten 

mejlades till dessa personer som i sin tur mejlade vidare till sina kollegor. Urvalet 

tillämpas således genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Denscombe 

(2018) beskriver hur man genom bekvämlighetsurval väljer sin urvalsgrupp 

utifrån de som finns nära till hands. En internetbaserad enkät ger även möjlighet 

till att använda sig av slumpmässighetsurval. För att fler skulle få!tillgång till min 

enkätundersökning publicerade jag!även enkäten i två!Facebookgrupper som 

administreras av och för lärare.  

Enkätfrågor 
Till grund för utformningen av enkäten var de frågor som ingick i pilotstudien. 

Efter att ha justerat, lagt till och tagit bort frågor behövde de nu kategoriseras. 

Efter kategoriseringen av frågorna var gjord lades alla frågor in i enkätverktyget 

Google formulär. Jag såg till att de frågor som var med i enkäten var relevanta och 

att de inte gick att misstolka dem. Detta kontrollerades genom att jag frågade 

lärare jag känner att läsa igenom enkäten för att upptäcka eventuella 

misstolkningar eller frågetecken. Bryman (2011) menar att man inte bör göra 

enkäten längre än nödvändigt för att undvika bortfall eller att undvika att 

deltagaren blir avskräckt för mängden frågor. Med detta i åtanke tänkte jag en 

gång extra om frågan var relevant och om det tillför i resultatet för att besvara 

mina frågeställningar. Bryman (2011) skriver även att man vinner på!att ha en 

strukturerad enkät och med en lockande layout (Bryman, 2011).  

Jag delade in enkäten i olika områden. Första området ger mig en överblick kring 

hur tillgången och tillgängligheten till digitala verktyg ser ut för lärarna i min 

undersökning. Här får jag se vilka förutsättningar lärare har när de ska arbeta med 

digitala verktyg i klassrummet.  
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Ett område handlade om vilka digitala verktyg som lärarna använde i klassen. 

Frågorna här syftade till att få!veta bredden och omfånget av lärarnas digitala 

användning. Detta var viktigt för att både veta att de hade erfarenhet av digitala 

verktyg i skolan när de senare kommenterade frågor som handlade om de hade 

tillräcklig utbildning, men det var också!viktigt för att se spridningen och 

variationen av digitala verktyg. Här fick lärarna även svara på!frågor kring varför 

och när de använder digitala verktyg i skrivundervisningen. Dessa frågor ställdes 

för att få!reda på!lärarnas didaktiska val kring användningen av digitala verktyg i 

skrivundervisningen.  

Ytterligare ett område handlar om lärarnas utbildning och om de anser att de fått 

rätt utbildning kring de digitala verktyg som de använder i sin undervisning, och 

om de saknar något i sin utbildning kring digitala verktyg. Med dessa frågor får 

jag en uppfattning kring hur lärarnas utbildning sett ut och om de anser sig ha de 

kunskaper som behövs för att bedriva undervisning digitalt.  

Ett annat område handlade om lärarnas inställning till digitala verktyg där de 

skulle skatta sin generella inställning till digitala verktyg i skrivundervisningen. 

De skulle vidare motivera hur de skattade. Det fick de göra för att jag skulle få!en 

uppfattning kring de bakomliggande faktorerna och inställningen. Lärarna svarade 

även på!frågor kring hur de skulle vilja arbeta med digitala verktyg mer. Detta var 

viktigt för att få!reda på!om lärarna ville utveckla sin undervisning mer eller om 

de var nöjda som det är. 

Sist i enkäten var det frågor som handlade om lärarnas egen användning av 

digitala verktyg och om de tror att den privata användningen kan påverka hur man 

använder digitala verktyg i klassrummet. Dessa frågor ställdes i syfte att ta reda på!

läraranas inställning till digitala verktyg. 

Fortsättningsvis skrevs ett informationsbrev fram vilket lades först i enkäten, 

tillsammans med ett samtyckesavsnitt som var obligatoriskt att fylla i för att visa 
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på!att deltagaren läst och tagit del av informationen. I brevet står information som: 

syftet med undersökningen, målgruppen för undersökningen samt information 

kring deltagarnas anonymitet och samtycke.  

Enkätverktyg 
Undersökningen använde sig av Google formulär. Detta verktyg är enkelt att 

använda och ger en tydlig och strukturerad enkät som är okomplicerad för 

deltagarna att fylla i. Frågorna skrivs in i enkätverktyget och sedan fanns det olika 

sätt för deltagaren att svara. Vissa frågor hade svarsalternativ kryssrutor där 

deltagaren valde på!ett eller flera förutbestämda alternativ men kunde även bidra 

med egna alternativ om det förbestämda alternativen inte passade. De flesta 

frågorna var öppna frågor där deltagaren skrev med fritext. Fritextfrågorna 

använder jag på!de frågor där jag ville ha längre svar samt att jag inte ville låsa 

lärarna vid ett antal alternativ som kanske inte passade in på!något av det dem 

tyckte, vilket kan skapa frustration. På!någon fråga skulle deltagarna skatta sig 

själva på!en skala mellan 1-5.  

Efter 10 dagar stängdes enkäten för säkerställa att inte fler svar skulle tillkomma 

medan analys av resultatet påbörjats. De öppna frågorna kategoriseras och 

diagrammen gjordes i systematisk ordning för att underlätta för analysen. I 

enkätverktyget Google formulär hanteras data och presenteras i olika diagram 

vilka jag upplevde otydliga. Jag använde mig av Excel för att skapa diagram som 

jag anser ger ett tydligare intryck.  

Deltagare 
Undersökningen inleds med två!bakgrundsfrågor, en som handlar om vilket år 

lärarna tog examen och en som handlar om vilken årskurs läraren undervisar för 

tillfället. Det som framgår av diagrammet nedan är att spridningen på!deltagarnas 

examensår är ett spann på!ca 30 år, från 1990 till 2021. Diagrammet visar också!
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att två!deltagare inte hade lärarexamen varav en är lärarstudent och ska ta examen 

2023. 

  

Figur 1 

Vidare visar figuren nedan vilken årskurs deltagarna undervisar just nu, där man 

kan utläsa att flest deltagare undervisar i årskurs 2 och 3. Endast 4 deltagare 

undervisar de äldre åldrarna och därav undervisar majoriteten de lägre åldrarna, 

vilka undersökningen var riktad till. 

  

Figur 2 
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Samtycke och anonymitet 
Deltagarna genomförde enkäten anonymt och kunde när som helst under tiden de 

fyllde i enkäten välja att avbryta sin medverkan. Deltagarna delar inte med sig av 

någon personlig information som skulle kunna leda tillbaka till dem och därför 

sparas heller ingen känslig information kring deltagarna.  

För att det ska bli ett informerat samtycke behöver deltagarna få!veta att 

deltagandet är helt frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. 

För att göra samtycket tydligt kan ett samtyckesformulär användas, men i detta 

fall kommer deltagarna innan de deltar i enkäten att få!kryssa i en ruta som 

bekräftar att de tagit del av informationen kring samtycke och att de godkänner 

den (Denscombe, 2018). 
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Resultat 
Inledningsvis kommer data kring deltagarnas bakgrund att presenteras. Hur 

tillgången till digitala verktyg ser ut och vilka enheter lärarna i undersökningen 

använder. Vidare presenteras resultat kring lärarnas utbildning följt av hur den 

digitala användningen och lärares val kring digitala verktyg. Sedan följer resultat 

som ta upp lärarnas upplevda för- och nackdelar med att använda digitala verktyg 

i skrivundervisningen. Avslutningsvis presenteras lärarnas inställning till digitala 

verktyg. Vid de direkta citaten i resultatredovisningen nedan har stavfel eller 

uppenbara skrivfel rättats för att underlätta läsbarheten i texten. 

Bakgrund 
I nedanstående stapeldiagram kan den typ av enhet som används i lärarnas klass 

utläsas. Det verktyg som används mest hos lärarna i undersökningen är iPad som 

17 lärare uppger att de har tillgång till. Resten av lärarna uppger att de använder 

en dator eller Chromebook. Vi kan tolka diagrammet som att flera deltagare har 

tillgång till mer än en typ av enhet eftersom svarsfrekvensen är 34 men antalet 

deltagare som deltar i undersökningen är 23. 
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Figur 3 

I figuren nedan framgår det att de flesta deltagare har en klassuppsättning av 

enheter att tillgå!för eget arbete medan 13 % har enheter till halva klassen åt 

gången. 

  

Figur 4 

Figuren nedan visar på!tillgängligheten för eleverna att använda sina enheter. 

Majoriteten av deltagarna uppger att de har fri tillgång att använda sina enheter. 

En deltagare använder ett bokningssystem, en annan delar enheter med 2 andra 

klasser och den tredje har en uppsättning på!två!klasser. 
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Figur 5 

Lärarens utbildning 
Nästa avsnitt handlar om lärarnas utbildning och om de anser att de fått rätt 

utbildning kring de digitala verktyg som de använder i sin undervisning, och om 

de saknar något i sin utbildning kring digitala verktyg. 

I cirkeldiagrammet nedan går det att utläsa att 30,4 % anser sig till största delen 

har rätt utbildning, 39,1 % anser sig till viss del ha rätt utbildning. 17,4 % anser 

att utbildningen är för lite eller otillräcklig och 13 % menar att de inte alls fått rätt 

utbildning inom de digitala verktyg som används i undervisningen. Det innebär att 

ungefär 70 % av lärarna i undersökningen anser att de har fått rätt utbildning för 

de digitala verktyg de använder i sin undervisning, medan 30 % av lärarna anser 

att den är otillräcklig.  



  ( ) 33 67

  

Figur 6 

I en öppen fråga skulle lärarna beskriva hur den utbildningen de fått sett ut. 

Många av lärarna i undersökningen menar att de inte fått någon utbildning inom 

digitala verktyg på!lärarutbildningen utan har fått sin kunskap i efterhand. Några 

har fått den genom kompetensutbildning, kollegiala träffar eller genom att fråga 

andra lärare med mer kompetens.  

Ingick inget i utbildningen. F#tt kort kompetensutbildning fr#n 

kommunen. 

Kollegor hj$lper till n$r det beh%vs. Kompetensutveckling sker 

under l$rarm%te och arbetslagsm%ten efter behov. 

Vi l$ste inget om digitala verktyg under l$rarutbildningen. Vi 

har haft ett f#tal kompetensutvecklingsdagar, som tyv$rr inte 

riktigt har gett en tillr$ckliga kunskaper. 

Några berättar att de fått sina kunskaper enbart genom eget användande och att de 

har lärt sig med tiden. En del lärare uppger att utbildning inom digitala verktyg 

ingick i deras lärarutbildning.  
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Vidare i enkäten frågades lärarna om det finns något område inom digitala verktyg 

som de tycker de behöver mer kunskaper kring. Det visade sig att de flesta lärarna 

i undersökningen, 87 %, anser att de behöver mer kunskaper inom något område 

kring digitala verktyg. 13 % av lärarna menar att de inte behöver mer kunskaper. 

För att få!svar på!det som låg till grund för denna fråga ställde jag två!frågor med 

fritextsvar. Där de som svarat ja skulle berätta vilka områden de kände att de 

behöver ha mer kunskaper inom och de som svarade nej skulle förklara varför de 

tycker att de inte behöver mer kunskaper. 

Bland de fria enkätsvaren kom det upp många svar som handlade om att lärarna 

kände behov av att veta mer om olika appar och vad de kan användas till. 

Lite information kring vilka appar man kan nyttja och hur. I 

vilket syfte man anv$nder paddan $r solklart f%r mig men att 

leta efter l$mpliga appar $r tidskr$vande 

Kring vilka appar som $r anv$ndbara i ens undervisning 

Tips p#!appar. K$nns som en djungel att hitta r$tt 

I klassrum som hade smartboard uttryckte lärare att de behövde mer kunskap för 

att kunna utnyttja detta verktyg på!bästa sätt. 

D#!vi har smartboard i klassrummet vill jag nyttj denna $nnu 

mer. G%ra fler quis eller spel och testa och repetera kunskaper 

d$rigenom f%r ett lustfyllt l$rande 

Andra svar tog upp att läraren kände behov av att veta mer om de olika 

hjälpverktyg som finns i exempelvis Google docx eller office word. 

Hur man kan anv$nda de olika hj$lpverktygen till Word, tex 

talsyntes, stavarex och ClaroRead. 
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Fr$mst kring hur digitala hj$lpmedel p#!ett effektivt och 

bepr%vat s$tt hj$lper elever i behov av st%d. 

Fler lärare uppger att de vill ha mer kunskaper för att ständigt utvecklas och lära 

sig mer. Det som framgår i resultatet är att lärarna främst verkar vilja veta mer om 

det innehåll som finns att tillgå. Alltså!mer om vilka appar och webbtjänster som 

finns än hur de använder olika hårdvara, dator och iPad. 

De lärare i undersökningen som känner sig nöjda och inte vill ha mer kunskaper 

inom digitala verktyg menar att de har appar och innehåll som fungerar för hens 

undervisning. Någon lärare menar att det hen inte kan om digitala verktyg kan hen 

lära sig själv och behöver inte någon utbildning för detta. 

Har hittat m#nga bra enkla appar, hj$lpmedel m.m och k$nner 

mig n%jd med det i nul$get. 

Om jag inte kan n#got l$r jag mig det. Ingen beh%ver ge mig 

kunskap d#!jag har tillr$ckligt med kunskap kring digitala 

verktyg f%r att l$ra mig mer sj$lv. 

Digitala verktyg i undervisningen  
Följande avsnitt behandlar digitala verktyg i undervisningen där deltagarna fick 

kryssa i vilka digitala verktyg de använder i sin undervisning med fokus på!

skrivningen. Lärarna fick sedan beskriva i vilket syfte eleverna använder digitala 

verktyg i undervisningen samt när eleverna använder digitala verktyg i 

undervisningen.  

Det vi kan se i figuren här nedan är att Google Classroom är det som de flesta 

lärarna använde i sin skrivutveckling. Olika typer av hemsidor eller appar där 

lärandet sker via pedagogiska spel var även vanligt förekommande såsom 

skolplus, elevspel och bingel. Även streamingtjänster var vanligt. Där kan 
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eleverna se videor och filmer skapade i undervisningssyfte. Andra digitala verktyg 

som inte var lika vanliga är: dokumentkamera widgit online, appwriter, ne-appar, 

asl-app och lexplore. 

  

Figur 7 

För att få!reda på!i vilket syfte lärarna använder digitala verktyg i undervisningen 

ställdes en fråga om detta, där lärarna svarade med fri svarstext. 

En del lärare nämner metoden ASL när de berättar om det digitala skrivandet. 

Eleverna kan använda talsyntes för att skriva, när de skriver hör de samtidigt 

bokstavljuden och får sedan sin text uppläst. Lärarna menar även att det är en 

fördel att träna på!att skriva på!ett tangentbord och att det gynnar framtida 

skrivandet. 

Mest pga ASL, men ocks#!f%r att de ska bekanta sig med 

tangentbordet. Att l$ra sig beh$rska det underl$ttar f%r elevens 

fortsatta skrivutveckling. 
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Andra syften som gör att lärare väljer att använda digitala verktyg i sin 

undervisning är för att öka motivationen hos sina elever. Men även för att skapa 

en variation i undervisningen. Lärarna nämner även att dator blir ett hjälpmedel 

för de elever som har svårigheter. 

M#nga appar $r motiverande f%r eleverna. Bra bildstod osv. 

Eleverna tycker det $r roligt med diverse &spel%vningar& 

F%r att inte beh%va sudda h$lften n$r de kommer p#!att de ville 

ha n#got mer med i mitten. Elever som ofta inte skriver n#got 

skriver mer n$r de har datorn f%r det $r l$ttare att trycka p#!en 

bokstav $n att formulera en bokstav med penna. De kan f#!

saker uppl$sta. De kan muntligt ber$tta f%r datorn vad den ska 

skriva. S#!datorn blir ocks#!som ett hj$lpmedel f%r de med 

olika sv#righeter. 

Andra lärare menar att det blir enklare för läraren att följa med eleverna i deras 

skrivprocess när de skriver digitalt. Lärarna upplever även att eleverna skriver mer 

när de får skriva digitalt och det blir även enklare för dem att bearbeta sina texter, 

jämfört med att skriva texter för hand. 

Några använder digitala verktyg med syfte att det står i läroplanen och att 

eleverna ska få!prova på!att använda digitala verktyg. Någon menar även att det är 

nödvändigt för att följa med i den digitala samhällsutvecklingen. 

Dels st#r det i l$roplanen och sen beh%ver eleverna tr$na p#!

digital textproduktion. 

Jag var även intresserad av när lärarna ville att eleverna skulle använda digitala 

verktyg i skrivundervisningen. Genom en öppen enkätfråga svarade lärarna att 

eleverna använder digitala verktyg i undervisningen när det finns ett tydligt syfte. 
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Som en del f%r att uttrycka och utveckla sin kunskap, v$ldigt 

beroende p#!syfte. Tror digitala verktyg kan vara gynnsamma 

f%r elever som tragglar mycket med och i sitt skrivande f%r en 

hj$lp att komma ig#ng. Jag vill att det digitala ska m%jligg%ra 

f%r ett kreativt utlopp och en skrivlust! 

Majoriteten skriver att de använder digitala verktyg när någon form av text ska 

produceras, bearbetas eller för att hämta information.  

Vi anv$nder datorerna varje dag. Oftast n#n g#ng under varje 

lektion. Ibland mer. Ibland mindre. Datorerna $r alltid snabbt 

tillg$ngliga (tex googla upp sv#ra ord, synonymer m.m). 

Lärarna uppger även att de använder digitla verktyg när det handlar om att 

individanpassa uppgifter. Genom att använda olika webbtjänster som erbjuder 

repetitionsuppgifter som är anpassade för eleven och hens utvecklingsnivå!blir 

uppgifterna mer meningsfulla. 

N$r det finns ett tydligt syfte i undervisningen. En hel del 

anv$ndning av digitala verktyg kan underl$tta f%r oss l$rare att 

individanpassa uppgifter och utmana elever p#!r$tt niv#' 

F%r att bef$sta ytterligare exempelvis uppgifter i bingel. P#!

engelskan har eleverna uppgifter d$r de ska lyssna p#!engelsk 

och bygga meningar bland annat. Jag vill inte att eleverna har 

fritt spel p#!datorerna. 

Detta avsnitt handlar om lärarnas inställning till digitala verktyg. Lärarna fick 

beskriva sin egen användning av digitala verktyg både i sin undervisning och 

privat samt beskriva för- och nackdelar med digitala verktyg. Lärarna fick på!en 
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skala beskriva vad de generellt tycker om digitala verktyg i skrivundervisningen 

och även motivera sin skattning. Vidare skulle lärarna beskriva om det finns något 

område där de skulle vilja arbeta mer med digitala verktyg samt om det var något 

område där de skulle vilja arbeta på!ett annat sätt än med digitala verktyg.  

För att få!veta mer om lärarnas användning av digitala verktyg ställdes en öppen 

fråga ”På!vilket sätt använder du som lärare digitala verktyg i din undervisning?”!

med fri textsvar. Det visar sig att de att flesta lärarna använder sig av digitala 

verktyg vid genomgångar. Då!använder de SMARTboard, kanon, interaktiv tavla 

eller projektor.  

Varje lektion. Speciellt vid genomg#ngar, n$r vi har r%relsepaus 

osv. 

De program, appar och webbtjänster som lärarna använder sig av vid 

genomgångar är Power Point, ClassroomScreen, dokumentkamera. 

Anv$nder datorn till allt. Classroomsceen i bakgrunden, alla 

b%cker scannas eller visas p#!datorn samt lektioner med 

genomg#ng g%ra i notebook. Alla lektioner $r digitala. 

Inledning av lektion med Bitmoji och instruktion vad som ska 

g%ra. Streama PowerPoints eller utbildningsf$ltet. Skriva 

gemensamma texter med eleverna som de kan se samtidigt. 

Genomf%r all min planering digitalt. M%ten digitalt. 

Dokumentation. Tar kort p#!moment. 

Andra verktyg som används av lärarna i undersökningen är att streama 

undervisningsmaterial av olika slag, dokumentkamera och Google classroom där 

exempelvis instruktioner och uppgifter blir tillgängliga för eleverna på!sina 

enheter. 
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Filmer, PP, genomg#ngar, kahoot, m$ngdtr$ning f%r eleverna 

och resultatsammanst$llningar 

Anv$nder powerpointar i mina genomg#ngar, dokumentkamera 

f%r att visa elevers matematikl%sningar. L$nkar filmer, 

instruktioner och uppgifter i Google classroom. Test och 

exittickets i Google formul$r. 

För- och nackdelar med digitala verktyg 
I en öppen fråga skulle lärarna beskriva vilka för- och nackdelar de ser med att 

arbeta med digitala verktyg i undervisningen De flesta lärarna ser mest positiva 

saker med att använda digitala verktyg. Det inkluderar fler elever i undervisningen 

då!många elever har svårt att skriva för hand samt det finns talsyntes för dem som 

behöver det.  

F%rdelar: Eleverna l$r sig att hantera en dator, k$llkritik. 

Motiverar elever. Underl$ttar f%r elever som har sv#rt att 

skriva f%rhand. B$ttre f%r milj%n, sparar papper. 

Talsyntes f%r de elever som har behov. 

Det är även lättare att individanpassa uppgifter och enklare för elever att få!

meningsfull mängdträning. Att skriva digitalt skapar och ökar även intresset för 

elever som är svårmotiverade samt att det håller eleverna aktiva.  

F%rdelen $r att man kan nyttja digitala verktyg till att %ka 

intresset och kunskapsutvecklingen f%r elever som oftast $r 

sv#rmotiverade. 
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M%jligheten att vidga min undervisning i ett st%rre perspektiv. 

Introducera moment p#!olika s$tt och v$cka ett intresse f%r 

l$rande p#!fler plan. 

Jag tycker att digitala verktyg skapar m$ngdtr$ning i mycket. 

Fler eller varierade uppgifter som eleverna g%r i sin takt och 

d$rf%r ocks#!p#!sin niv# 

Det som många lärare upplever negativ med att använda digitala verktyg är när 

tekniken strular eller när något är trasigt och ej går att använda vilket leder till att 

lektionsplaneringen inte går att använda. Andra nackdelar är att användandet av 

digitala verktyg kan leda till att lärarna har mindre koll på!var eleverna gör att det 

resulterar i att eleverna gör annat än vad som var syftet med uppgiften. 

Nackdelar n$r eleverna anv$nder datorn som lek ex youtube 

eller andra spel. (ven n$r internet inte fungerar eller n#got 

annat trasslar. D#!blir det st%rre problem och ofta kaos i hela 

planeringen 

Några lärare påpekar att det var viktigt för elevernas motoriska utveckling att det 

inte blir för mycket av det digitala skrivandet, eleverna kan då!förlora öga–hand 

-inlärning. 

Det f#r inte bli f%r mycket, barnen beh%ver motorisk %vning, 

%ga)hand-inl$rning mm 

En lärare beskriver hur en del lärare använder ”paddan”!som en belöning och 

menar att det blir en stress för eleverna.  

Nackdelen $r att en del l$rare anv$nder exempelvis paddan 

som ett bel%ningssystem, &n$r du $r f$rdig med dina uppgifter 
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kan du sitta med paddan&. Detta tar bort syftet med paddan och 

stressar eleverna. Dessutom finns det alltid en del elever som 

beh%ver mer tid och aldrig hinner nyttja paddan, vilket 

resulterar att paddan blir ett privilegium. 

Inställning till digitala verktyg 
För att få!en djupare förståelse och inblick i lärarnas inställning till digitala 

verktyg ombads lärarna skatta sin egen generella uppfattning kring att arbeta med 

digitala verktyg i skrivundervisningen. Lärarna skattade sig på!en 1-5 skala där 1 

är dåligt och 5 är bra. Stapeldiagrammet nedan visar att ingen lärare tycker att 

digitala verktyg är dåligt att använda i skrivundervisningen (1). 18 lärare tycker 

det är bra att använda digitala verktyg i skrivundervisningen och valde därför att 

svara 4 eller 5 på!skalan. Detta utgör 78 % av lärarna. 

  

Figur 8 

I en uppföljande fråga skulle lärarna motivera sina svar med skattningsfrågan som 

grund. Många av lärarna i undersökningen var överens om att det är ett 

nödvändigt verktyg i skolan. Flera lärare upplever att eleverna skriver mer när de 

får skriva digitalt och att de skapar ett större intresse för att skriva. Någon menar 

att det skapar skrivarglädje speciellt för dem som har svårt med finmotoriken och 
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att skriva för hand. Att skriva digitalt för det även lättare för eleverna att bearbeta 

sin text samt att det blir enkelt för läraren att följa med i skrivprocessen. 

Jag anser att det ligger helt i tiden. Tyv$rr har inte alla skolor 

ekonomi att k%pa in datorer till alla elever. Vi har en 

upps$ttning h%rlurar som hela l#gstadiet ska dela p#. Men rent 

skrivm$ssigt g$ller det att inte tappa bord handskrivningen 

ocks#. 

Det $r enklare att bearbeta (redigera) en text. 

Jag upplever att eleverna skriver mer n$r de f#r skriva digitalt. 

Man kan kommunicera p#!ett helt annat s$tt i skrivprocessen. 

Ge feedback, hj$lpas #t i samma dokument. 

Bra att barnen kan skriva s#!att det blir snyggt $ven om 

finmotoriken inte $r d$r $n. Bra att det finns talsyntes som 

hj$lper till med direkt #terkoppling. Bra som komplement till 

%vrig skrivundervisning som sker f%r hand.& 

Några lärare påpekar att det var viktigt att fortfarande använda penna och papper 

för att träna på!att skriva med en läslig handstil. 

Tycker det $r viktigt att vi inte gl%mmer bort att skriva f%r 

hand!... 

Eftersom jag undervisar p#!l#gstadiet st#r det i kursplanen att 

eleverna ska utveckla en l$slig handstil s#!penna m#ste 

anv$ndas. 
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Lärarna fick i en öppen fråga berätta om vilka områden de skulle vilja arbeta mer 

med digitala verktyg. Några lärare är nöjda med det de använder i sin 

undervisning just nu. Andra lärare vill använda digitala verktyg mer i för att 

utveckla skrivandet av olika texter och när det gäller att skapa multimodala texter.  

N$r det g$ller att skriva multimodala texter. Att eleverna kan 

skriva texter d$r bild och text samspelar. 

Utveckla skrivandet. 

Majoriteten av lärarna vill använda digitala verktyg mer i andra ämnen än i 

svenska såsom i naturorienterande ämnen, engelska och matematik. 

I en öppen fråga skulle lärarna berätta inom vilka områden där de idag arbetar 

med digitala verktyg hellre vill arbeta på!ett annat sätt, med andra verktyg eller 

utan digitala verktyg. Många av lärarna vet inte eller vill inte arbeta på!något 

annat sätt.  

Jag $r n%jd med det arbetss$tt jag arbetat fram de senaste 

#ren. 

Två!av enkätsvaren handlade om läromedel och att de hade tillgång till ett digitalt 

läromedel men vill ha det tryckt. Den andra vill ha licens till webbaserat material. 

I en öppen fråga skulle lärarna beskriva vilka digitala verktyg de använder på!

fritiden. Svaren visade att lärarna använder både dator, iPad och smartphone i sin 

användning av digitala verktyg. De appar och plattformar som lärarna använder är 

främst sociala medier (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, Pinterest, 

Youtube) och streaming tjänster (Netflix, Viaplay, SVTplay, TV4play, Storytel - 

för e-böcker och ljudböcker) De använder även mejl, Google drive och läser 

nyheter via digitala verktyg.  
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Nedan följer några citat från lärare som beskriver hur de använder digitala verktyg 

på!sin fritid. 

Facebook, Netflix, iPad, dator, telefonen. Jobbar mycket p#!

datorn sj$lv f%r att g%ra %vningar och arbeten till barnen, l$ser 

tidningen p#!n$tet, l$ser b%cker. 

iPad, ritar egen clipart. Dator f%r bildredigering, egna 

arbetsblad. Orienteringsprogram f%r att rita kartor och g%ra 

orienteringsbanor, mobil, dator, iPad f%r sociala medier. 

L$splatta f%r att l$sa b%cker'!mm 

Telefon - FB, insta, snap, TikTok, mail, meddelanden, Netflix 

och Viaplay, nyheter Tv - Netflix mm 

Google drive till allt 

Följande fråga kopplar samman användningen av digitala verktyg på!fritiden med 

lärarnas kunskaper om digitala verktyg i klassrummet och om deras användningen 

av digitala verktyg kan påverka deras förmåga att klara av arbetet med digitala 

verktyg i klassrummet och i deras undervisning. De flesta lärarna är överens om 

att det kan finns ett samband mellan att använda digitala verktyg på!fritiden och 

hur de använder dem i klassrummet. De menar att genom att använda digitala 

verktyg på!fritiden har de skaffat sig erfarenheter kring olika program och appar 

och blir mer benägna att prova nya appar och program eftersom de känner en 

trygghet i sin användning av digitala verktyg. 

Ja jag $r bekv$m med tekniken och bryter inte ihop n$r det inte 

funkar 
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Ja, jag $r inte r$dd f%r att testa nya saker som har med digitala 

verktyg att g%ra i min undervisning. K$nner mig trygg i 

anv$ndandet av tekniken. 

Ja, det tror jag. Om jag hade mer kunskaper hade jag s$kert 

arbetat mer digitalt. 

Några lärare anser att det digitala användandet på!fritiden inte spelar någon roll 

för hur lärare använder digitala verktyg i sin undervisning men förklarar inte 

vidare varför.  

 

Diskussion 
I diskussionen kommer resultatet att diskuteras i relation till den tidigare 

forskningen och underökningens bakgrund. Avslutningsvis diskuteras val av 

metod för undersökningen. Diskussionen kommer att utifrån de frågeställningar 

som legat till grund för undersökningen.  

Förutsättningar för arbete med digitala verktyg 
I resultatet av undersökningen framgår det att alla lärare i undersökningen har 

tillgång till dator eller iPad, i några fall både och. De allra flesta klasserna har 

enheter till hela klassen i taget och 13 % har enheter till halvklass. De flesta 

klasserna som lärarna undervisar i har fri tillgång till sina enheter vilket innebär 

att de kan använda dem när de vill. Några var mer begränsade med bokning eller 

att de delade enheter med andra klasser. Utifrån dessa resultat kan vi se att 

möjligheten för lärarna i undersökningen att använda sig av digitala verktyg i sin 

undervisning är mycket god. Dagens Industri (2019) beskriver tidigare hur 

Skolverkets (2019) undersökning visade att nio av tio lärare anser att digitala 
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verktyg är betydelsefulla hjälpmedel i deras undervisning. Med dessa resultat kan 

man anta att lärarna har goda förutsättningar för att på!ett betydelsefullt och 

didaktiskt genomtänkt sätt använda digitala verktyg i skrivundervisningen.  

Upplever lärare idag att de har rätt kompetens för 
att arbeta med digitala verktyg? 
I resultaten av undersökningen framgår det att cirka 70 % av lärarna uppger att de 

fått rätt utbildning för de digitala verktyg som används i undervisningen medan 30 

% avser att deras utbildningen inom digitala verktygen är otillräcklig. I 

enkätfrågan kring hur lärarnas utbildning sett ut svarade många att de inte fått 

någon utbildning inom digitala verktyg på!sin lärarutbildning utan de har fått lära 

sig genom kompetensutveckling via kommunen eller kollegialt. Det var dock 

några stycken som svarade att det de hade fått utbildning inom digitala verktyg 

från lärarutbildningen. En slutsats som kan dras gällande utbildning eller inte är 

att deltagarna gått lärarutbildningen under en period av 30 år vilket naturligtvis 

speglar lärarutbildningens utformning. Lärarutbildningen förändras ständigt för att 

hålla sig aktuell och likaså!gällande digitaliseringen.  

Något som är intressant är att lärarna ständigt är intresserade av att utveckla sina 

kunskaper. Det visar statistiken i frågan kring om lärarna upplever att de behöver 

mer kunskaper inom något ämne. Trots att 70 % av lärarna anser sig har en 

utbildning som är tillräcklig uppger ändå!87 % att de saknar utbildning inom 

något område. Det som lärarna verkar sakna kunskaper kring är inte hur 

hårdvaran, alltså!dator eller ipad, fungerar. Utan det är att man vill och behöver 

uppdatera sig kring är nytt innehåll, vilket ju är naturligt eftersom det kommer 

nyheter hela tiden vilket citatet nedan tydligt visar på. 

Lite information kring vilka appar man kan nyttja och hur. I 

vilket syfte man anv$nder paddan $r solklart f%r mig men att 

leta efter l$mpliga appar $r tidskr$vande 
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Med det sagt betyder det inte att lärarna idag har otillräckliga kunskaper inom de 

digitala verktyg som de använder sig av i sin undervisning, tvärtom verkar de ha 

goda kunskaper inom de digitala verktygen. Det kan istället visa på!att lärarna vill 

fortsätta att lära sig och utvecklas inom området eller verktyget. 

Varför använder lärare digitala verktyg i sin 
skrivundervisning? 
I resultatet framgår det att lärarna använder sig av digitala verktyg i 

undervisningen och på!olika sätt. De använder verktyget google classroom för att 

kunna ge instruktioner och uppgifter direkt i datorn eller iPaden. Många lärare 

använder olika streamingtjänster för att visa undervisningsfilmer i sin 

undervisning. Det framgår även att de flesta lärarna har tillgång till någon form av 

webbtjänst som erbjuder pedagogiska och lärande spel. 

Resultatet visar att en del lärare använder sig av metoden ASL, skriva sig till 

läsning. Där berättar lärarna att eleverna genom talsyntes kan skriva texter. 

Talsyntesen bidrar till att eleverna får sin text uppläst och det ljudande 

tangentbordet gör att eleverna hör varje bokstavsljud. Detta bidrar till att alla kan 

vara med i undervisningen oavsett hur långt eleven kommit i sin skrivutveckling. 

Lärarnas upplevelser bekräftas av Agélii Genlott och Grönlund (2013) studie som 

menar att de elever som inte lärt sig läsa ännu kan använda talsyntes för att få!

texten uppläst. Detta gör att alla elever kan vara med i undervisningen. De skriver 

även att när eleverna använder digitala verktyg blir allas texter läsbara eftersom 

allas bokstäver ser likadana ut i texten vilket också!blir en form av inkludering då!

handskrivna texter inte alltid går att läsa. 

Andra lärare använder digitala verktyg i syfte att motivera eleverna. Lärarna 

menar att användningen av digitala verktyg ökar motivationen och skrivlusten hos 

eleverna. Många lärare vittnar även om att elevernas skivproduktion ökar vid 

digitalt skrivande. Eleverna skriver längre texter när de inte behöver lägga energi 
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på!att forma bokstäver med pennan. Dessutom kan eleven bearbeta texten direkt 

på!datorn utan att behöva sudda ut något. Arndts (2016) artikel visar på!det som 

lärarna i uppsatsen berättar om just att digitalt skrivande är särskilt gynnsam för 

de elever som har svårigheter med motoriken. Den frustrerande situationen som 

uppstår vid skrivande med penna och papper undviks vid digitalt skrivande, och 

tvärtom känner eleverna en motivation till att skriva och de skriver även mer än 

vid skrivande för hand. 

Några lärare menar att deras syfte med den digitala användningen i klassrummet 

främst beror på!de riktlinjer och styrdokument som råder kring digitala verktyg 

och motiverar med att det står i läroplanen. 

I frågan kring när lärarna använder digitala verktyg i undervisningen visar 

resultatet att lärarna använder digitala verktyg när det finns ett tydligt syfte och 

för att skapa och motivera till skrivlust. Exempelvis när eleverna ska producera 

och bearbeta text. Dunn och Sweeney (2017) beskriver i sin studie hur lärarna 

upplever att användningen av iPads skapade engagemang hos eleven och att 

användningen av iPads gjorde uppgifterna roligare. Detta ligger i linje med det 

lärarna berättar om att digitala verktyg skapar skrivlust och motivation i skapande 

av digitala texter. Lärarna i Dunn och Sweeney (2017) upplever även att 

möjligheten att skapa multimodala texter också!var en bidragande faktor till 

elevernas engagemang. 

Digitala verktyg används även när det kommer till att repetera kunskap genom 

olika webbtjänster som erbjuder pedagogiska individanpassade spel eller 

uppgifter. 

Sammantaget kan vi se att lärarna i undersökningen gör medvetna val kring syftet 

att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. Detta genom att många av 

lärarnas berättelser ligger i linje med den forskning som presenteras i uppsatsen 

kring exempelvis ASL, textproduktion och motivation. Vi kan även utläsa att 



  ( ) 50 67

lärarna anser det viktigt att det finns just ett syfte när eleverna använder digitala 

verktyg och att den används när det passar och bidrar i undervisningen. Digitala 

verktyg är alltså!inte bara till för att det är kul eller för att *lära”!sig saker digitalt. 

Lärarna i undersökningen verkar ha en positiv syn på!användningen av digitala 

verktyg i undervisningen och det framgår av deras svar att digitala verktyg verkar 

vara en naturlig och viktig del av deras undervisning. Lärarna verkar även göra 

medvetna val kring vilka appar och innehåll som ska användas i undervisningen. 

Även Kjellsdotters (2020) avhandling tar upp just detta kring att de appar och 

innehåll som används i undervisningen ska vara utvalda noggrannhet. Det man 

kan tolka av resultaten kring den kunskap lärarna upplevde att de saknade !är att 

lärare vet hur de ska använda enheterna men att de inte vill eller hinner lägga tid 

på!att testa en mängd appar som inte har det innehåll som önskades.  

När använder lärare digitala verktyg i sin 
skrivundervisning? 
I resultatet framgår det att det flesta lärarna är positiva till användandet av digitala 

verktyg och trycker på!att användandet av digitala verktyg ökar inkluderingen av 

eleverna i undervisningen. Dels för att det finns olika verktyg som hjälpmedel vid 

skrivande (talsyntes, rättstavning), dels för att uppgifterna går att individanpassa 

vilket bidrar till meningsfull mängdträning. Flera lärare menar också!att med det 

digitala skrivandet är lättare att motivera elever med låg motivation. Lärarna såg 

även digitala verktyg som ett redskap att utveckla sin undervisning vilket visar att 

lärare ständigt har en vilja att utveckla och förbättra sin undervisning. Både Agélii 

Genlott och Grönlund (2013) och Dahlström (2018) skriver fram hur det digitala 

skrivandet kan bidra till ett mer jämlikt deltagande. Oavsett om eleven har 

svårigheter med stavning eller forma bokstäver har lärmiljön differentierats för att 

tillgodose alla elever vilket går i linje med det som lärarna här ovan beskriver. 

Det som flest lärare anser är negativt med digitala verktyg är när det tekniska 

strular eller inte fungerar eftersom lektionen och planeringen av undervisningen 
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hänger på!tekniken vilket inte alltid går att påverka. Ett fåtal lärare i 

undersökningen påpekade att det inte får bli för mycket digitalt skrivande 

eftersom eleverna behöver den motoriska träningen som de för genom skrivande 

för hand.  

I resultatet framgår det att lärare vill använda det digitala skrivandet mer dels för 

att eleverna ska utveckla skrivandet, dels för att skriva olika sorters texter och 

multimodala texter där bild och text samspelar. Det digitala skrivandet och 

tillgången till internet öppnar upp möjligheterna för att skapa multimodala texter. 

Idag är det enkelt att använda en mobiltelefon och mobilkamera eller på!andra sätt 

scanna in elevernas skapade bilder till en dator för att sedan läggas in i den 

digitala texten. Dunn och Sweeneys (2017) studie visar att när eleverna får 

möjlighet att skapa multimodala texter ökade engagemanget. Eleverna fick även 

en känsla av att de skapade meningsfulla texter. Med multimodala texter menas 

mer än bara bilder. Digitaliseringen har gett tillgången till bilder, inspelning av 

ljud samt uppspelning av ljud vilket har ökat möjligheterna för eleverna att skapa 

meningsfulla multimodala texter (Borgfeldt, 2017; Liberg, 2010).  

Vilken inställning har lärare till digitala verktyg? 
Alla lärare i undersökningen använde på!ett eller annat sätt digitala verktyg på!sin 

fritid. En del mer och andra mindre. Det vanligaste var olika sociala media appar 

eller olika streamingtjänster för film, TV och serier. De flesta lärarna anser även 

att det finns ett samband mellan användningen av digitala verktyg på!fritiden och 

hur man använder digitala verktyg i undervisningen. Ju mer man provar och 

använder något ju mer bekväm blir man med att våga testa nya saker. När lärarna 

använder digitala verktyg på!fritiden skaffar de sig erfarenheter som de tar med 

sig i sin undervisning. På!så!vis har de även skapat sig en trygghet till sin 

kompetens kring digitala verktyg och vågar prova nya undervisningssätt.  
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Några anser att det inte finns något samband och menar att det inte har någon 

betydelse för användandet på!fritiden i relation till användandet i undervisningen. 

Ett citat som kan vara beviset på!dessa lärares åsikt är. 

Ja, det tror jag. Om jag hade mer kunskaper hade jag s$kert 

arbetat mer digitalt. 

Vi kan då!tolka de som svarat att de inte ser ett samband som att det heller inte 

använder digitala verktyg på!fritiden och att det är därför de inte ser sambandet. 

Men utveckling på!arbetet ska inte behöva ske genom användning av digitala 

verktyg på!fritiden. Lärarna uppger i resultatet att det är tidskrävande och svårt att 

hitta appar och verktyg som uppfyller de krav som lärarna har. De flesta lärarna 

var ändå!överens om att ju mer de använder digitala verktyg ju mer erfarenhet och 

kunskap får de kring dem. Då!borde denna erfarenhet och kunskap ske på!

arbetstid så!att alla har lika tillgång till den. 

Något som är intressant att titta på!är lärarna i undersökningens examensår. Från 

1990 till 2021, alltså!skiljer det 31 år mellan den lärare som tidigaste och senaste 

tog examen. Det är inte konstigt att det finns variationer i svaren gällande 

inställningen och användningen till digitala verktyg i skrivundervisningen. De 

som examinerades 1990 har under 31 år fått utveckla och förnya sin undervisning 

och de har fått vara med om digitaliseringen i skolan. Medan de som tog examen 

bara för några år sedan har en annan ingång i det digitala användandet i skolan. 

Sociokulturellt perspektiv 
Det som framgår i resultatet är att lärarna i allra högsta grad använder digitala 

verktyg i sin undervisning. Det vi kan tolka utifrån det sociokulturella perspektiv 

är att det är de olika enheterna (dator, iPad, SMARTboards m.m.) som fungerar 

som de fysiska digitala redskapen i klassrummet. När vi ser till de språkliga 

verktygen är det det fysiska tangentbordet på en dator eller digitala på en iPad 
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som hamnar i fokus när det gäller skrivandet. Det språkliga verktyget kan även 

vara den mjukvara som finns i vår dator eller iPad. Det kan vara ljudinspelning 

när eleven pratar, en digital bok eller digitalt läromedel när det handlar om 

läsning. Vid det digitala skrivandet finns en del stöd att ta hjälp av. Detta stöd kan 

liknas vid scaffolding. Exempelvis kan eleven få varje bokstavsljud uppläst då 

eleven trycker på tangenten, det är en hjälp som är nyttig i början av 

skrivträningen medan ett rättstavningsprogram kan vara ett bra stöd för de elever 

som kommit längre i sitt skrivande. Det finns även talsyntes som läser upp texten 

för elever som inte knäckt läskoden ännu.  

Metoddiskussion 
Denscombe (2018) skriver om några nackdelar med att använda enkät och 

diskuterar då!förkodade frågor. Författaren menar att när en studie upp uppbyggd 

av endast förkodade frågor finns en risk att respondenten upplever det som 

begränsande. Det kan även skapa en frustration hos respondenten när de alternativ 

som finns inte tillgodoser respondenternas önskan av val. Denscombe (2018) 

påpekar även att det är viktigt att respondenten inte blir uttråkad. Detta kan 

förebyggas med en variation av frågor i enkäten. Jag har därför valt att använda 

mig av olika typer av frågor. Jag har använt mig av förkodade frågor men även 

öppna frågor där respondenten får möjlighet att utveckla och förklara sina tankar.  

Frågorna i enkäten har påverkats av den forskning som ligger till grund för 

uppsatsen. Det är den tidigare forskningen som influerade frågorna till 

pilotstudien vilket kan ha påverkat utgången av undersökningen.  

Vid granskning av resultatet önskar jag fått mer detaljerade svar då!en hel del av 

svaren var något kortfattade samt att alla respondenter inte svarat på!alla frågor. 

För att få!en djupare och mer detaljerad inblick i användningen av och 

inställningen till digitala verktyg i skrivundervisningen kunde vidare intervjuer 

gjorts. Metoden intervjuer hade kunnat leda till mer detaljerade svar då!det är 
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enklare att prata än att skriva. Men valet av metod landade ändå!i en enkät. En 

enkät gav möjlighet för fler respondenter att delta då!det dels är enklare för 

respondenten att delta i en enkät jämfört med en intervju. Dels för att en enkät gav 

möjlighet till att publiceras på!sociala medier (Facebook) där urvalsgruppen finns. 

Det finns dock en risk att det blivit en skevhet av resultatet i uppsatsen. Enkäten 

genomfördes digitalt via sociala medier vilket kan ha begränsat urvalet till 

respondenter som arbetar med, hade kunskap om och tycker om digitala verktyg. 

Det kan i sin tur ha påverkat de enkätsvar jag fått då!de lärare som inte använder 

sociala medier eller inte är intresserade av digitala verktyg valt att inte delta i 

undersökningen. 
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Slutsats och framtida forskning 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits för undersökningen samt 

förslag på framtida forskning.  

Slutsats 
För lärarna i undersökningen var det inte ett problem att använda sig av digitala 

verktyg. Det som verkar vara det problematiska är att det finns väldigt mycket 

appar och innehåll att det dels är svårt för lärarna att sålla vad som kan vara bra 

och bidra till undervisningen. Vidare upplevde många lärare att det inte hade fått 

kännedom eller kunskap kring vilka appar, verktyg eller innehåll som faktiskt 

finns att tillgå. Något som blir tydligt i resultatet är att lärare ständigt är på!jakt 

efter nya sätt att förbättra och utveckla sin undervisning men att de saknar 

kunskap kring hur. 

Att digitala verktyg är en integrerad del av undervisningen är en av 

förutsättningarna för att lyckas med det digitala skrivandet enligt Skolverket 

(2017). Det många lärare är överens om är att det digitala skrivandet ökar 

motivationen hos alla elever. Eftersom det digitala skrivandet även fungerar väl 

när man arbetar med differentierade uppgifter blir det utvecklande inte enbart för 

de elever som har svårigheter utan för alla elever. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet och begreppen är medierande verktyg och 

scaffolding. Här agerar de digitala verktygen som stödet, exempelvis talsyntes 

som när eleven behärskar alla bokstavsljuden och kan läsa inte längre behövs, 

utan nu är det stavningsprogram som är stödet. Men de digitala verktygen 

fungerar även som medierande verktyg. 

Resultatet visar att lärare gör genomtänkta och pedagogiska val vid användandet 

av digitala verktyg. Detta blir tydligt då!lärarna kan motivera varför de använder 
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digitala verktyg och när de använder digitala verktyg. Det framgår även att lärarna 

är noga med att det digitala användandet ska ha ett syfte i deras undervisning och 

att digitala verktyg inte ska användas för lek. 

Framtida forskning 
I undersökningen har endast lärare och deras förutsättningar och inställning 

undersökts och det hade varit intressant att se på digitala verktyg ur elevernas 

synvinkel. Om det är finns en samsyn kring vad som är det fördelaktiga och det 

som kan vara problematiskt kring att arbeta med digitala verktyg. Det hade även 

varit intressant att under söka det digitala användandet i relation till läsning och 

hur lärare använder digitala verktyg vid läsning. 

Det hade även varit av stort intresse att undersöka digitala verktyg som stöd i 

undervisningen. Exempelvis hur lärare använder digitala verktyg vid extra 

anpassningar eller vid skrivsvårigheter. Digitaliseringen har bidragit med större 

tillgång till olika pedagogiska verktyg. Upplever lärare att även bidragit till att 

eleverna med behov har fått bättre förutsättningar. Det är en aspekt som hade varit 

intressant att undersöka vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
Intervjufrågor för pilotstudien  

Vad roligt att du vill hjälpa mig genom att delta i min undersökning. 

Om det är någon fråga som är otydligt försök gärna svara ändå!eller lämna frågan 

tom så!kan jag förtydliga den. Svaren på!frågorna varierar, en del frågor kräver ett 

kortare svar och en del mer utförliga. Försök gärna att svara så!utförligt som 

möjligt. Tack!  

Frågor: 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? (antal år)  

2. Hur arbetar du med digitala verktyg i din svenskundervisning? 

3. Använder du någon speciell metod för att främja elevernas 

skrivutveckling?  

4. Vilka digitala verktyg använder eleverna i undervisningen och på vilket 

sätt?  

5. I vilket syfte använder eleverna digitala verktyg i skrivutvecklingen?  

6. När låter du dina elever använda digitala verktyg i undervisningen? 

Varför?  

7. Vilka digitala verktyg använder du (som lärare) i undervisningen?  

8. Varför använder du (som lärare) just de verktygen och på vilket sätt?  
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9. I vilket syfte använder du (som lärare) digitala verktyg i 

skrivundervisningen?  

10. Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i 

skrivutvecklingen?  

11. Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i 

skrivutvecklingen?  

12. Känner du att du har fått rätt ”utbildning” kring de digitala verktyg som du 

använder i din undervisning?  

13. Om du fått någon utbildning inom IKT, hur såg den ut?  

14. Skulle du kunna använda de digitala verktygen mer än vad du gör i 

dagsläget? Om ja, hur? Om nej, varför? 

Bilaga 2 
Information till deltagarna 

Hej! 

Mitt namn är Josefine Nissenlöf och jag är grundlärarstudent vid Högskolan 

Kristianstad. Jag skriver just nu mitt examensarbete och jag har valt att skriva om 

lärares didaktiska val gällande digitala verktyg i ämnet svenska, med inriktning på!

skrivutveckling. Jag har under min studietid, och med den erfarenhet jag skapat 

mig genom VFU-perioder samt vikariat, intresserat mig för just digitala verktyg i 

undervisningen. Jag blev nyfiken på!när och varför verktygen används samt både 

lärares inställning och tillgång till digitala verktyg. Jag bestämde mig därför för 

att undersöka saken. Jag vänder mig till alla lärare i grundskolan, men är extra 

intresserad av F-3-lärare.  

Jag vänder mig till alla lärare i grundskolan, men är extra intresserad av F-3-

lärare. Undersökningen kommer att ta ca 15 min att svara på. 
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Tack på!förhand 
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Bilaga 3  
Enkätfrågor  

Bakgrund 

1. Vilket år tog du din lärarexamen? 

 - kort svarstext.  

2. Om du inte har lärarexamen: vilket år började du arbeta som lärare?  

- kort svarstext.  

3. Vilken årskurs undervisar du i just nu?  

(Om du inte har en egen klass så svara utifrån en klass du ofta arbetar i 

eller specificera under övrigt.) 

- kryssrutor 

4. Vilken typ av dator/lärplatta används i din klass? 

- Kryssrutor  

5. Hur många enheter finns att tillgå för enskilt arbete? 

- Alternativknappar  

6. Hur ser tillgängligheten ut? 

-  Kryssrutor  

Utbildning 

7. Känner du att du fått rätt utbildning kring de digitala verktyg du använder 

i din undervisning? 

(Inte enbart den hårdvara som används (dator, lärplatta) utan även kring de 

lärplattformar och program som finns.)  

- Alternativknappar 
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8. Hur såg din utbildning om digitala verktyg ut? (Berätta om den ingick i 

din lärarutbildning, och/eller om du fått någon annan 

kompetensutveckling. Hur lång har utbildningen varit, och vilka saker har 

utbildningen tagit upp? Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla 

ditt svar.)  

- Lång svarstext 

9. Finns det något område kring digitala verktyg du tycker du behöver mer 

kunskap kring? 

- Alternativknappar  

10. Om ja, berätta vilka/vilket områden det är.  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar  

11. Om nej, förklara varför du inte behöver mer kunskap. 

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar 

Digitala verktyg !i undervisningen  

12. Vilka digitala verktyg använder eleverna i undervisningen med fokus på 

skrivningen? (Kryssa i alla de alternativ som passar. Finns inte något med 

på lista så skriv gärna längst ner under övrigt.)  

- Kryssrutor 

13. I vilket syfte använder eleverna digitala verktyg i skrivundervisningen?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar  

14. När vill du som lärare att eleverna ska använda digitala verktyg?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar   
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Digitala verktyg och inställning  

15. På vilket sätt använder du som lärare digitala verktyg i din undervisning? 

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar  

16. Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta med digitala verktyg?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar 

17. Vad tycker du generellt kring att arbeta med digitala verktyg i 

skrivundervisningen?  

- Skatta på skala 1-5. 

18. Motivera och utveckla ditt svar på föregående fråga kring vad du tycker 

kring digitala verktyg i skrivundervisningen. (Berätta varför du tycker det 

är dåligt/bra. Vad för faktorer spelar in i ditt svar? Detta är ett fritextsvar 

där du får gärna utveckla ditt svar.) 

- Lång fritextsvar  

19. Inom vilka områden skulle vilja arbeta mer med digitala verktyg i din 

undervisning?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar 

20. Inom vilka områden där du idag använder digitala verktyg skulle du vilja 

arbeta på ett annat sätt, med andra verktyg eller utan digitala verktyg?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar 

21. Vilka digitala verktyg, appar och plattformar använder du på fritiden och 

till vad?  

(Detta är ett fritextsvar där du gärna får utveckla ditt svar. Du kan tänka på 
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sådant som dator/smart telefon/iPad, appar som Netflix och Viaplay, och 

sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat. Hur använder du 

mejl och hur läser du tidningar och böcker t ex?)  

- Lång fritextsvar 

22. Tror du att din användning av digitala verktyg på fritiden påverkar hur väl 

du klarar av att arbeta med digitala verktyg i klassrummet?  

(Detta är ett fritextsvar där du får gärna utveckla ditt svar.)  

- Lång fritextsvar  


