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Sammanfattning 
 

I det här arbetet undersöks vad lärare har för inställning till IKT, vilka för- och nackdelar de 

upplever samt varför vissa lärare väljer att inte använda IKT i sin undervisning. För att få 

svar på dessa frågor har vi valt att intervjua tolv lärare som undervisar i årskurs F–3.  

 

Intervjuerna är semistrukturerade med öppna svar och faller därmed inom ramen för 

kvalitativ forskning. I vår undersökning framkommer att lärarna använder mer IKT ju högre 

årskurs de undervisar i. Vidare visar den att lärarna till största del använder den IKT som de 

har tillgänglig i klassrummet. Samtliga lärare använder sig av dator och projektor. Lärarna 

uttrycker att de saknar lämpliga digitala material för läsundervisningen. Majoriteten av 

lärarna önskar mer utbildning för att kunna använda sig av IKT på ett mer pedagogiskt sätt.  

Det är lärare med en positiv inställning till IKT som använder den mest i sin undervisning. 

Det är även dessa lärare som lägger tid på att göra eget material. Lärarna uttrycker att det som 

är positivt med att arbeta med IKT är att eleverna är motiverade och att det är enkelt att göra 

individanpassningar samt formativa bedömningar. Svårigheter som lärarna upplever med att 

använda IKT i undervisningen är att eleverna inte har tillgång till varsin dator eller surfplatta 

och att tekniken kan krångla. 

 

Båda skolorna där de intervjuade lärarna arbetar är väl utrustade med IKT men har inte 

införskaffat digitala läromedel i samma utsträckning. 
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1. Inledning 
 

Sverige har som nation enligt Digitaliseringskommissionen (Hylén 2013) legat i toppen av de 

europeiska länderna när det gäller tillgången till teknik i skolan. Men när fokus läggs på 

användningen hamnar Sverige på efterkälken. Enligt kommissionen är regeringens mål att 

Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att använda digitala verktyg.  

 

År 2020 ska alla grundskoleelever ha tillgång till ett eget digitalt hjälpmedel i skolan. Enligt 

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering (2014) är syftet med strategin att 

förbereda eleverna inför ett digitaliserat samhälle vilket medför att digital kompetens och 

programmering kommer att vara tydligt formulerade i kurs- och ämnesplanerna. I och med 

skolans digitalisering förändras rollen för lärarna, vilka behöver utveckla nya arbetssätt.  

 

De digitala resurserna ger mer möjligheter till individualisering vilket kan bidra till mer hjälp 

och stöd för eleverna. Om de digitala resurserna ska kunna underlätta lärarnas arbete så att de 

har möjlighet att använda tekniken i undervisningen till fullo, behövs enligt förslaget fler och 

bättre digitala undervisningsmaterial samt att lärarna får utbildning. För att detta ska kunna 

ske behöver skolledningar och rektorer stöttas när det gäller kompetens för inköp av mjuk- 

och hårdvara (Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering 2014). 

 

Läs- och skrivkompetenser, speciellt multimodala sådana, är förmågor som efterfrågas mer 

och mer av arbetsgivarna i dagens yrken. Vilka förutsättningar har då lärare att arbeta med att 

utveckla elevernas multimodala kunskaper i svenska skolor? I en enkätstudie gjord av 

Lärarnas Riksförbund med 700 lärare framkommer att nära hälften av lärarna saknar tillgång 

till digitala läromedel och många skolor saknar också resurser för att köpa in digitala 

läromedel. Vidare redovisas att över hälften av lärarna lärt sig använda digitala hjälpmedel på 

egen hand och att endast 14 procent fått utbildning av arbetsgivaren. Trots att svenska skolor 

har god tillgång till teknik använder majoriteten av lärarna i de flesta fall inte digitala 

läromedel i sin undervisning. Dessutom visar enkäten att många lärare är skeptiska till 

digitala läromedel (Lärarnas riksförbund 2016).  

 

Våra erfarenheter från skolor där vi gjorde grundlärarprogrammets verksamhetsförlagda 

utbildningar och där vi har vikarierat är att det finns variation mellan dem beträffande både 

hårdvaror till exempel surfplattor eller datorer, och mjukvaror det vill säga digitala läromedel. 

I dessa skolor finns oftast en projektor eller interaktiv skrivtavla och lärardator i varje 

klassrum men endast en klassuppsättning av surfplattor eller datorer som delas mellan 

förskoleklass och årskurserna upp till tredje klass. Det skiljer även i tillgången av 

pedagogiska läromedel och hur dessa används.  

 

Lärarna som vi träffat när vi vikarierat i skolorna visar även en osäkerhet när det gäller IKT 

(Informations- och Kommunikationsteknik), både i hur de ska använda själva tekniken och 

hur programmen ska användas för att vara en hjälp i elevernas läsundervisning. Är det denna 

osäkerhet som medför att lärare ofta väljer traditionella arbetssätt i sin läsundervisning? 

Rädslan för det nya och okända kan lätt skapa olust, osäkerhet och en känsla av att inte ha 

kontroll, att inte kunna förutse vad som ska eller kan hända. Det blir enklast och tryggast att 

fortsätta arbeta som man är van.  

 

I motsats till lärarna är den uppväxande generationen idag van vid olika digitala verktyg och 

framställningar. Barnen stiftar tidigt bekantskap med digitala texter även om läsning av bilder 
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är vanligast förekommande i yngre åldrar. Då lärarna enligt Lgr 11 ska utgå från elevernas 

intressen och tidigare erfarenheter för att bygga på deras kunskap, är det intressant att 

undersöka vilka möjligheter lärare har att använda sig av IKT i läsundervisningen och hur de 

använder det. 

 

Digitaliseringen i skolan är omdebatterad och många i skolvärlden, både lärare och andra, har 

synpunkter på hur IKT ska användas, hur kompetensen hos skolledning och lärare ska se ut, 

hur man ska kunna bedöma elevernas förmågor och så vidare. Åsa Fahlén, ordförande i 

Lärarnas Riksförbund, skriver att “lärarna lämnas vind för våg i sitt arbete med IT i skolan” 

(Lärarnas Riksförbund 2016). Att digitalisera skolan är en stor utmaning. Även om Sverige 

har kommit långt med den digitala utvecklingen jämfört med andra europeiska länder återstår 

en hel del arbete innan vi har fått en digital likvärdighet i skolan och en likvärdig skolgång 

för eleverna. 

 

I kommande avsnitt redovisas de frågor vi undersöker, samt vår hypotes.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilken sorts IKT lärare använder sig av i sin 

läsundervisning i årskurs F–3. IKT är en förkortning av informations- och 

kommunikationsteknik vilket i den här rapporten avser den digitala utrustning som lärarna i 

vår undersökning har tillgång till. Vi vill även undersöka vad lärare som använder sig av IKT 

har för erfarenhet gällande för- och nackdelar och vilka orsaker det kan finnas till att lärare 

inte använder IKT i undervisningen.  

 

Vår hypotes är att det i svenska skolor finns hårdvaror men att det saknas mjukvaror till dem. 

Processen med att förse skolorna med hårdvaror har gått fort, däremot har inte utvecklingen 

av digitala läromedel varit lika snabb. Om det är så att lärare har brist på didaktiskt material 

till datorer och surfplattor, och därför behöver tillverka eget material, skulle detta kunna vara 

ett skäl till att de väljer att inte arbeta mer med dessa tekniska verktyg. Utifrån vår hypotes 

väljer vi att ställa följande frågor: 

 

● Vad använder lärare för IKT i läsundervisningen?  

● Vad har lärare för inställning till IKT och läsning? 

● Vilka erfarenheter har lärare i form av för- och nackdelar med att använda IKT vid 

läsning?  

 

Med begreppet läsning avses allt från avkodning och igenkänning av bokstäver till 

läsutveckling gällande flytet i läsningen och till viss del läsförståelse av både traditionella och 

digitala texter. Fler begrepp som förekommer i texten är multimodalitet, literacy, critical 

literacy, digitala texter, vilka förklaras under huvudrubriken Teoretiska perspektiv. 
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2. Bakgrund: teknikens inträde i skolan 
 

Följande avsnitt ger en kort sammanfattning av hur det historiskt har sett ut när tekniken kom 

in i skolan. Från början fick eleverna läsa om datorerna och hur de fungerade, till skillnad 

från idag då många elever kommer till skolan med kunskaper om att använda digitala medier. 

 

I slutrapporten Datorn i skolan från 1980, slogs fast att det skulle vara möjligt för lärare och 

elever att använda datorer i skolan på ett bra sätt (Riis 2000, s. 10). Emellertid ansågs det vid 

den tiden för kostsamt att köpa in datorer till grundskolor. De få datorer som under 1970-talet 

fanns i en del skolor hade införskaffats av intresserade lärare och användes främst under 

lektioner då eleverna valt dataundervisning av eget intresse. Datalära finns med första gången 

i 1980 års läroplan för grundskolan och handlade då om att eleverna borde lära sig om datorer 

och om deras sätt att fungera men inte att använda dem (Riis 2000, s. 10). Mellan 1985 och 

1987 gav staten bidrag till kommunerna för att skolorna skulle kunna skaffa datorer till 

högstadierna och samtidigt skulle en lärare per skola få möjlighet att fortbilda sig. I och med 

detta hade själva hårdvaran gjort inträde i skolorna (Riis 2000, s. 11).   

 

Under de följande åren och fram till början av 1990-talet gjordes flera statliga satsningar för 

att uppmuntra till större pedagogisk kunskap om och mer användning av datorer. Det var 

oftast lärare i matematik och NO som från början varit mest intresserade av datorer som nu 

själva fick experimentera med, modifiera och testa datorprogram på sina elever. Trots att den 

politiska avsikten varit att undervisningen även skulle handla om datateknikens betydelse för 

samhället i stort var det först under 1990-talet som bland annat språklärare började använda 

datorerna (Riis 2000, s. 11–13).  

 

Den största förändringen av skolan under 1990-talet var kommunaliseringen. En ny central 

myndighet, Skolverket, inrättades i och med att Skolöverstyrelsen lades ner. Skolverket fick 

som uppdrag att ansvara för datapolitiken i skolan. Nu blev målet med datautbildningen i 

skolorna att förbereda eleverna inför det kommande arbetslivet (Fleischer & Kvarnsell 2015, 

s. 44). 

 

År 1994 satsades det mycket på utveckling av bland annat läromedel och nu tog intresset för 

IT fart. Statliga satsningar kan ses som ett sätt för de styrande att få in datorer till skolan, det 

vill säga ett initiativ som kommit utifrån snarare än av skolans uttalade behov. Det kan vara 

en av förklaringarna till varför datoranvändningen i skolan inte blivit den framgång som de 

styrande hoppats på (Riis 2000, s. 16). 

  

Tekniken i skolan har utvecklats från att vid sitt inträde benämnas som endast datorer och 

datalära till datorteknik vidare till informationsteknik, IT, och idag IKT som är en förkortning 

för informations- och kommunikationsteknik. Kombinationen av information, 

kommunikation och teknik visar att den ses som viktig både ur social och kulturell synpunkt. 

I och med teknikens utveckling har det satsats mer på att höja lärares kunskaper och 

kompetens så att eleverna i förlängningen får tillgång till och undervisning om IKT (Riis 

2000, s. 17–18).  

 

När läroplanen skrevs år 1969 fanns det inte så mycket IKT att tillgå för lärarna. Men enligt 

Skolöverstyrelsen (1972, s. 15) var det viktigt att läraren var i takt med utvecklingen. Lärarna 

borde planmässigt använda sig av film, radio och television i undervisningen. I 1980 års 
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läroplan för grundskolan riktade sig ämnet datalära till högstadieelever vilka skulle få 

kännedom om att datorer används i vissa yrken och att det sker en snabb utveckling på 

området. Ämnet kommer sist i kursplanen för matematik vilket indikerar att det till en början 

kopplades ihop med just matematikämnet (Skolöverstyrelsen 1980, s. 107). I Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet 1994 står det att mål att sträva mot är att eleven utvecklar sin 

förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. I slutet av årskurs nio var ett av 

målen att eleven kunde utföra beräkningar med hjälp av tekniska hjälpmedel, man kan dock 

anta att hjälpmedlet som avsågs var miniräknaren (Utbildningsdepartementet 2000, s. 27–29). 

 

På initiativ från Statens medieråd finns nu även MIK (Medie- och informationskunnighet) 

som är ett digitalt verktyg där lärare kan hämta bland annat färdiga lektionspaket när de vill 

lära både sig själva och eleverna mer om dagens medielandskap. På MIKs hemsida finns 

diskussionsfrågor läraren kan ha som underlag i sin undervisning beträffande till exempel 

källkritik och hur man bör bete sig på nätet (Statens medieråd, 2016).  

 

Enligt Skolverket (2011, s. 21–22) står det att undervisningen i förskoleklassen ska behandla 

digitala verktyg och medier för kommunikation. Eleverna ska även ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda 

syften. Under rubriken syfte (Skolverket 2011, s. 20) står det även att undervisningen ska ha 

sin utgångspunkt i bland annat elevernas intressen och de erfarenheter de har med sig från 

tidigare. I det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 står det att eleverna ska lära sig 

lässtrategier för att förstå och tolka texter för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll, samt att skriva för hand och på dator (Skolverket 2011, s. 248).  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står det även att eleverna via litteratur ska få 

möjlighet att upptäcka fantasins värld och sin omvärld (Skolverket 2016, s. 8). Enligt 

Skolverket (2011, s. 8) ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande med 

utgångspunkt i bland annat deras tidigare erfarenheter och kunskaper. För hela grundskolan 

och för förskoleklassen tas upp att arbete med datorer bör ingå i ett skapande syfte 

(Skolverket 2011, s. 14, 22). Även i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står det att 

eleverna ska få uttrycka sig genom olika estetiska former till exempel digitala (Skolverket 

2016, s. 7).  

 

Blomgren (2016, s. 32–34) skriver i sin avhandling att de som förespråkar användning av 

digitala resurser i skolan anser att skolan behöver hålla jämna steg med utvecklingen i 

samhället och arbetslivet. Många elever kommer i kontakt med digitala verktyg utanför 

skolan och behöver färdigheter i dessa för att klara sig senare i livet. Eftersom skolan ska 

verka kompensatoriskt är det ännu viktigare att skolan har tillgång till digitala resurser och 

förser de elever som inte har tillgång till sådan hemma med kunskaper om hur de kan 

användas.  
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3. Teoretiska perspektiv 
 

Det här avsnittet tar upp behavioristiska, kognitivistiska och sociokulturella teorier som kan 

kopplas till vår undersökning om elevers läsprogression. 

 

3.1 Behaviorismen  
 

Skinner (2008, s. 11), amerikansk psykolog, kulturdebattör, professor och författare som 

levde mellan 1904 och 1990 sa att en utbildad människa skiljer sig från en som är outbildad i 

nästan allt hon gör. Hur dessa skillnader i beteendet uppstår finns det tre metaforer som 

förklarar. Den första berör tillväxt och utveckling. En elev föds till exempel med en förmåga 

att lära sig tala engelska, men den föds inte engelsktalande. Lärarens uppgift är att ge näring 

åt det uppväxande barnet och undervisningen är intellektets och själens odling. På så vis kan 

eleven växa i klokhet (Skinner 2008, s. 11–12). 

 

Nästa metafor är inhämtandet som sker när eleven tar emot undervisning. Här har läraren en 

mer aktiv roll när han delar med sig av sina kunskaper till eleven. Om eleven är mottaglig för 

kunskap så är det här mycket av lärandet sker (Skinner 2008, s. 2). Den tredje metaforen är 

den uppbyggnad under vilken läraren informerar eleven och dess beteende tar form. Att 

bygga upp är att undervisa (Skinner 2008, s. 13). Det är viktigt att eleven är aktiv och inte 

bara absorberar kunskaper från omvärlden. Learning by doing - vi lär oss genom att vara 

aktiva. Däremot kan eleven inte lära sig enbart genom att vara aktiv, man lär sig inte bara 

genom att utföra de rätta handgreppen, inlärning sker också genom upprepning. Läraren nöter 

in kunskapen i eleverna när han får dem att öva och träna så att vanan sitter. Det är dock inte 

vad som sker, utan att det sker ofta som är viktigt (Skinner 2008, s. 15). 

 

Enligt Skinner lär eleven av sina erfarenheter, hämtar information från omgivningen och 

organiserar sina erfarenheter samt bildar ett samband mellan dessa i sitt medvetande. Att 

eleven lär av sina misstag, syftar på att elevens beteende får konsekvenser i form av belöning 

eller straff. Eleven lär sig genom trial-and-error, en form av inlärning som innebär att 

felaktiga beteenden successivt elimineras då de inte leder till framgång. Med hjälp av 

förstärkningsprincipen, även kallad betingning, förstärkte Skinner djur och människors 

beteenden med hjälp av konsekvenser av deras beteende, både positiva och negativa. Detta 

användes till exempel när hundar skulle lära sig sitta. Om hunden fick en positiv förstärkning 

när den satte sig ner i form av en godisbit kopplade hunden så småningom ihop att sätta sig 

med något positivt. Även om människor lär av sina misstag så är det inte ett korrekt beteende 

som återstår när det felaktiga beteendet arbetats bort. Att lära genom att vara aktiv samt lära 

av erfarenheten och lära av misstagen, kan inte studeras helt och hållet fristående och vid all 

inlärning måste alla tre vara med (Skinner 2008, s. 15–16). 

 

Skinner beskriver en maskin utformad för att kunna användas i undervisningen gällande 

stavning och matematik. Syftet med maskinen var att ge eleven förstärkning omedelbart när 

han valde rätt svar. En fördel med maskinen ansågs vara att läraren kunde övervaka en hel 

klass samtidigt och innehållet kunde anpassas så att varje elev gick fram i sitt eget tempo. En 

annan fördel var att läraren i och med maskinen blev av med vissa uppgifter och istället 

kunde ägna mer tid till varje enskild elev (Skinner 2008, s. 29–30). En undervisningsmaskin 

är vilken maskin som helst som kan arrangeras så att den förstärker det önskade beteendet. 
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När det gäller undervisning har det varit lärarens roll att förstärka och bekräfta rätt beteende 

eller rätt svar (Skinner 2008, s. 59).  

  

3.2 Kognitivismen 
 

Piaget intresserade sig för barnets tänkande och särskilt den process som leder fram till ett 

svar eller en föreställning om världen. Ett barn kan enligt Piaget ständigt påstå nya saker, 

men bryr sig aldrig om att bevisa dem (Piaget 2008, s. 43). Piaget var intresserad av hur 

kognitiva funktioner utvecklas. Hans teori baseras på att barnets utveckling sker i olika 

stadier på vilka dess föreställningar och kunskaper om omvärlden byggs. Det högsta av dessa 

stadier är utvecklingen av det abstrakta tänkandet vilket barnet torde nå vid tolv års ålder. I 

detta stadium kan barnet tänka ut förlopp utan hjälp av fysiska föremål (Piaget 2008, s. 80–

82). 

 

Beträffande lärande och undervisning ansåg Piaget (2008, s. 96–98) att undervisning måste 

anpassas till det stadium som eleven befinner sig i för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 

kunskaperna. Barn betraktades som av naturen logiska och aktiva i sitt skapande av kunskap 

utifrån sin egen utgångspunkt. Det ansågs viktigt att barnen var aktiva i processen att till fullo 

förstå det som skulle läras. Tillsammans med stöd från läraren var tanken att barnens 

inneboende förmågor genom att de var aktiva skulle kunna utvecklas. Enligt Piagets 

stadieteori kan en elev inte lära sig om den befinner sig i fel utvecklingsstadium oavsett hur 

mycket hjälp läraren ger. Istället får man invänta elevens mognad för att lärande ska kunna 

ske.  

 

3.3 Det sociokulturella perspektivet 
 

Vygotskij som levde 1896–1934 (Säljö 2012, s. 185–187), arbetade med att undersöka 

människors utveckling både ur ett sociokulturellt och ett biologiskt perspektiv. Han ville 

utforska hur dessa båda dimensioner samverkade med utgångspunkt i att det behavioristiska 

sättet att förklara hur människor lär och utvecklas var ofullständigt. Enligt Vygotskij var så 

kallade högre psykologiska förmågor specifika för människor. Dessa innefattar tänkande, 

avancerad problemlösning, kreativitet, språk och skapande genom betingningens principer. 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklar kulturella förmågor som 

att läsa, räkna, resonera abstrakt och lösa problem. Dessa förmågor kan även kallas för 

medierande redskap och dessa redskap använder människor när de förstår och agerar inom 

kulturella gemenskaper. De utvecklas och ändras i takt med att traditioner i de kulturella 

gemenskaperna förändras och utvecklas (Vygotskij 1994 refererad i Säljö 2012, s. 185–188).  

 

Enligt Vygotskij använder sig människan av två olika slags redskap, språkliga och materiella. 

Ett språkligt redskap som också kallas intellektuellt eller mentalt, är en symbol eller ett 

tecken som vi använder att kommunicera med. Exempel på detta kan vara bokstäver, siffror, 

räknesystem och begrepp. När människor förstår och analyserar omvärlden använder de sig 

av dessa kulturella redskap. Mediering sker också genom fysiska redskap såsom ett 

tangentbord att skriva på. I många yrken är konsten att bemästra fysiska redskap en 

förutsättning för att kunna utföra arbetet. Detta sker dock tillsammans med de språkliga 

redskapen (Vygotskij 1994 refererad i Säljö 2012, s. 187–189). 

 

Vygotskij refererade till språket som redskapens redskap, och för honom har det mänskliga 

språket en särställning som medierande redskap. Med språk som medierande redskap menade 

inte Vygotskij de nationella språken, utan poängen är att språk är ett flexibelt teckensystem 
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som människor kan uttrycka sig med och förstå världen. Genom språket kan vi kommunicera 

med och förstå våra medmänniskor. Vygotskij såg språk och tanke som nära besläktade, 

samtidigt som han hävdade att de inte var identiska. Språket finns mellan människor som ett 

medel för kommunikation, men det finns också inom människan, när vi tänker så använder vi 

språkliga redskap (refererad i Säljö 2012, s. 190–192). 

 

Människan är under ständig utveckling enligt Vygotskij (refererad i Säljö 2012, s. 193–194) 

och har möjligheter att appropriera kunskaper i olika situationer. Appropriering innebär att 

man lär av andra människor tillsammans med andra människor. Den proximala 

utvecklingszonen är det mest kända begreppet i hans arbeten. Det innebär att när en människa 

behärskar en färdighet eller ett begrepp så är hen väldigt nära att behärska något nytt, som 

ligger nära tidigare kunskap. När en elev befinner sig i sin utvecklingszon kan läraren eller 

kamrater som är mer kunniga vägleda eleven till fortsatt utveckling. Den kunnige ger från 

början mycket stöd vilket sedan avtar då den lärande behärskar färdigheten. Detta är det som 

engelskan benämner som scaffolding, där den kunnige bygger stöd i form av en ställning så 

att den lärande kan ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. 

  

3.4 Perspektiv på läsning och texter 
 

Nedan redogörs för tre metoder som beskriver olika sätt att förstå hur den första 

läsinlärningen sker. Inlärning kan ske med hjälp av den syntetiska, den analytiska eller den 

interaktiva metoden. Även begreppen literacy och multimodalitet tas upp. 

3.4.1 Syntetisk metod 

 

Avkodning inbegriper enligt Elbro (2004, s. 27) både att den läsande känner igen ordet den 

läser och förstår vad det innebär. Det betyder att en elev som läser ordet hatt både ska kunna 

uttala ordet och veta att det är något man har på huvudet. Läsförståelse innebär dels att 

läsaren kan avkoda, dels att läsaren kan läsa mellan raderna och återberätta textens 

huvudsakliga innehåll. Att kunna återberätta och förstå ett innehåll är inget unikt för läsning, 

utan används också när eleverna lyssnar på berättelser eller tittar på bilder (Elbro 2004, s. 27).  

 

När småskolan infördes i mitten av 1800-talet skedde läsinlärning med den så kallade 

bokstaveringsmetoden. Den innebar att man uttalade bokstävernas namn i stavelser till 

exempel lä (äll-ä) säger lä, ra (ärr-a) säger ra, re (ärr-e) säger re för att sedan sätta ihop alla 

bokstäverna till ett ord i detta fall lärare (Längsjö & Nilsson 2005, s. 31). 

Bokstaveringsmetoden följdes omkring 1870 av ljudmetoden i vilken barnen skulle lära sig 

bokstavens ljud, ljudtecken och ljudnamn. Man utgår från delarna i ett ord vars ljud ska flyta 

ihop när man läser dem (Längsjö & Nilsson 2005, s. 54). 

 

Vid mitten av 1950-talet kom allmänna råd om hur läsundervisningen med ljudmetoden 

skulle gå till. Råden tog bland annat upp vilka ljud som var lätta att börja med till exempel /l/, 

/r/, /s/, /m/ och föreslog också att eleverna borde ljuda fram bokstäverna. Dessutom skulle 

bokstäver med liknande ljud som till exempel <u> och <y> läras ut med lång tids mellanrum 

så att eleverna hade tid att befästa kunskaperna och inte förväxla bokstäverna. Ett viktigt mål 

med läsundervisningen var att eleverna skulle få lust att läsa. I den syntetiska metoden ljudar 

eleverna först ihop delarna i ett ord för att sedan sammanfoga ljuden till en helhet. Med tiden 

kunde eleverna lägga ihop flera ord och läsa meningar, och så småningom hela stycken 

(Längsjö & Nilsson 2005, s. 42, 53–54).   
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3.4.2 Analytisk metod 

 

P.A. Siljeström gav 1859 ut en läsebok med ordbildmetoden vilken väckte stora protester 

eftersom den skilde sig från tidigare syn på hur läsinlärning skulle ske. Förutom att metoden 

var ny, ansåg Siljeström att läsning inte längre skulle ske i endast Bibel och psalmbok utan 

texterna skulle vara mer elevnära (Längsjö & Nilsson 2005, s. 34). Metoden började komma 

till användning igen 1906 då boken Ordbildmetoden Några anvisningar vid den första 

undervisningen i läsningen gavs ut av Anna Kruse och Laura Löwenhielm. Ejeman och 

Larsson (1987 refererade i Längsjö & Nilsson 2005, s. 35) beskriver att ordbildmetoden, även 

kallad helordsmetoden, innebar att eleven fick se ordet skrivet på en lapp. Ordet uttalades 

flera gånger till dess att eleven kände igen ordet på lappen. Orden som används skulle beröra 

elevens närmiljö så att den kunde associera dem till sin vardag. Orden skulle vara skrivna 

med små bokstäver eftersom ordbilden då varierar mer än om den skulle varit skriven med 

stora bokstäver. Efter hand som eleven kände igen flera ord kunde lapparna med ord läggas 

efter varandra varvid kortare meningar bildades och kunde läsas av eleven (Längsjö & 

Nilsson 2005, s. 35).  

 

Det finns även varianter av den analytiska metoden där man utgår från hela texter som läraren 

tillsammans med eleverna bryter ner till meningar, ord och bokstäver. Enligt detta 

tillvägagångssätt bör texten ha ett för eleverna välkänt och meningsfullt innehåll (Fast 2008, 

s. 37).   

3.4.3 Interaktiv metod 

 

Den metod som kanske är den mest förekommande i dagens skolor är en kombination av den 

syntetiska och den analytiska metoden. Utgångspunkten är ett helt ord i vilket läraren eller 

eleven översätter bokstäverna i ordet till ljud och därefter identifierar ordet (Elbro 2004, s. 

31). Ulrika Leimar gick med sin LTG-metod ännu ett steg längre (Fast 2008, s. 37). LTG 

(Läsning på talets grund) strävar efter att utgå från barnens erfarenheter och intressen i läs- 

och skrivundervisningen. Inlärningen ska utgå från texter som härrör från elevernas 

verklighet. Efter gemensam körläsning skriver läraren ut texten och eleverna får arbeta 

individuellt utifrån sin kunskapsnivå. En del elever får till exempel leta efter alla M i texten, 

medan andra letar efter dubbelteckning (s. 65). I Leimars modell ingår även den syntetiska 

och den analytiska metoden (s. 38). 

 

Kännetecknet för LTG är att eleverna själva dikterar texterna de läser för läraren, som sedan 

skriver ner dem. Fördelen med det är att läraren kan vara säker på att texterna ligger inom 

elevernas erfarenhetsvärld samt att de är väl bekanta med dessa texter. Det kan liknas vid 

äldre tiders utantillärande när läsningen bestod av att upprepa texten tills eleven kunde den 

utantill. Även om eleverna fick läsa elevnära texter tyckte många av dem om att läsa om troll, 

häxor och prinsessor, vilka inte ingår i elevernas vardagsnära texter. Att arbeta med LTG-

metoden gav dock lärarna mycket extra arbete med att sammanställa elevernas personliga 

läseböcker (Elbro 2004, s. 124). 

 

När det gäller lärarnas undervisning har åsikterna under åren varierat beträffande vilken av 

metoderna som ansetts bäst lämpad för att lära elever läsa (Fast 2008, s. 123). Åsikterna har 

bland annat grundat sig på hur samhället sett på barns utveckling och deras förkunskaper 

(Fast 2008, s. 35–37).  

 



 

 

       9 

Den tekniska utvecklingen har medfört att en mängd olika digitala texter finns tillgängliga. 

Schmidt (2013), som forskar i critical literacy, menar att det i och med de många digitala 

verktygen som finns i skolan idag, ges nya språkliga landskap. Att reflektera, läsa och tänka 

kring innehållet i en text, att kunna dra slutsatser och titta på innehållet från olika perspektiv 

är viktiga förmågor som behöver läras ut (Schmidt 2013).  

3.4.4 Multimodalitet 

 

Multimodalitet beskrivs som alla de resurser som hjälper oss att förstå vår omvärld. Detta 

omfattar olika tecken eller gester, som i den sociala kontexten får sin betydelse av dem som 

använder dem. Det är alltså de personer som använder tecknen som kommit överens med 

varandra om vad tecknen ska ha för betydelse. Människan har under århundraden utvecklat 

sådana meningsfulla teckenskapande aktiviteter: färgskalor, ljud, punkter, och tecken har 

numera kombinerats i till exempel böcker, film och digitala medier (Selander & Kress 2010, 

s. 26–27). De digitala mediernas inträde har inneburit att vi fått ett nytt vidgat textbegrepp 

som inbegriper texthantering vid olika skärmar (2010, s. 30). Multimodala texter kräver att 

lärare lär både sig själva och eleverna att handskas kritiskt med innehållet (Schmidt 2013).   

3.4.5 Literacy 

 

Literacy beskrivs av Säljö (refererad i Fast 2008 s. 40) som skriftspråkliga aktiviteter som 

handlar om att kunna tolka hela texten inte bara bokstäver och ord. Literacy innebär i detta 

sammanhang att läsaren ska kunna dra egna slutsatser och sätta det lästa i samband med sina 

tidigare erfarenheter. Människan använder sig av olika former av literacy beroende på i vilket 

sammanhang hon är.  

 

Begreppet literacy omfattar även den sociala kontext i vilken till exempel läsandet sker 

(Liberg, Folkeryd & Geijerstam 2013, s. 88). När föräldrar läser för sitt barn lär sig barnet en 

literacypraktik som visar hur man håller i boken, bläddrar i den och så vidare (Fast 2008, 

s.42–43). Barnet är då med i en läspraktik (Liberg m.fl. 2013, s. 90). I hemmet kommer 

många barn också i kontakt med digital läsning av olika texter men framför allt läsning av 

bilder (Liberg m.fl. 2013, s. 91).  

 

När det handlar om digitala medier och media literacy tillkommer förutom det ovannämnda 

dessutom förmåga att vara kritisk mot textens innehåll, att kunna reflektera över det samt att 

kunna använda sig av innehållet. Därutöver bör eleverna få möjlighet att utveckla förmåga att 

navigera i en digital texts utformning (Liberg m.fl. 2013, s. 89). Att vara läskunnig innebär 

förutom att en elev knäcker läskoden även hur eleven fördjupar sig i en text och gör 

innehållet begripligt (Liberg m.fl. 2013, s. 88). Då läraren och eleverna arbetar kritiskt med 

texter blir de påverkade av dem. När eleverna analyserar andras texter och förstår att dessa 

påverkar läsaren blir de också medvetna om att även deras texter kan påverka de som läser 

dem (Jönsson 2009, s. 102–103). Forskare använder också begreppet digital literacy om en 

kompetens som inte bara inkluderar förmågan att hantera tekniken utan även informationen 

som den tillhandahåller (Grönlund 2014).  

 

Avsnittet har beskrivit tre teorier om synen på människors utveckling och kunskapande, samt 

olika metoder som används för att lära ut läsning. Dessutom har begrepp som handlar om 

vidgade läs- och skrivkompetenser i digitala sammanhang tagits upp. Följande avsnitt 

behandlar forskning om läsning och digitala verktyg.   
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4. Forskning om IKT och läsning 
 

I det här avsnittet undersöks vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller lärares 

användning av IKT beträffande läsundervisning i årskurs F–3 och dess effekter. Under våra 

sökningar har vi stött på uttrycken 1:1, en-till-en och Unos uno, vilka innebär att varje elev 

ska ha en egen dator eller surfplatta. Vi har även läst arbeten om ASL vilket står för Att 

Skriva sig till Läsning, med hjälp av datorer. Forskningsresultaten har vi valt att sortera med 

utgångspunkt i våra forskningsfrågor, för att lättare kunna diskutera tidigare forskning i 

förhållande till resultaten från vår egen undersökning. 

 

4.1 Vad använder lärare för IKT och hur? 
 

I en rapport om skolor som infört 1:1 undersöks hur satsningen med att ha en dator per elev 

har påverkat undervisningen (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014). Den visar att 

skillnaderna mellan skolorna är stora beträffande hur man lyckats med införandet av 1:1. Den 

primära frågan är hur samarbetet mellan skolor och kommuner på bästa sätt kan göras för att 

nå de mål som eftersträvas, nämligen att kunna utnyttja den nya tekniken till fullo. IT i skolan 

är en pågående process inte ett tillfälligt IT-projekt. Med detta menas att målet inte är nått 

endast genom att eleverna har varsin dator utan att de tillsammans med lärarhandledning kan 

utveckla sin digitala literacy och kompetens (Grönlund m.fl., 2014). 

 

Flera studier har undersökt hur arbete med dataprogram kan användas för att förbättra elevers 

resultat gällande läsning (Redcay & Preston 2016; Shannon, Styeres, Wilkerson & Peery 

2015; van Wyk & Louw 2008; What Works Cleringhouse 2016). Med hjälp av dataprogram 

fick eleverna öva läsflyt, läsförståelse och vokabulär. Lärarna fick genom programmen insyn 

i varje elevs framsteg gällande läsning. Den informationen kunde lärarna använda som ett 

underlag för bedömning. Informationen bidrog också till att lärarna lättare kunde anpassa 

läsningen efter elevernas nivå och för att ge dem utmaningar. Förutom den direkta 

återkopplingen från programmet uppmärksammade också lärarna elevernas alla framsteg. 

 

När det gäller att stötta elever som just börjat läsa skriver Ciampa (2012) att lärarens roll är 

viktig för att eleverna ska komma vidare i sin utveckling. I undersökningen fick eleverna läsa 

e-böcker i ett program som var utformat så att de fick en direkt återkoppling om de svarat rätt 

eller fel på läsförståelsefrågorna. På det sättet liknar programmet lärarens individuella hjälp 

och eleven kan många gånger fortsätta med uppgiften på egen hand. Dessutom visade det sig 

att de elever som inte lyckas väl saknar kunskap om lässtrategier (Ciampa 2012). 

 

I en annan studie (Larson 2010) har eleverna också fått lära sig lässtrategier. Läraren hade 

endast tillgång till en dator i klassrummet vilken hon använde tillsammans med en projektor 

som visade vad hon gjorde. Detta medförde att alla elever kunde se det som läraren gjorde på 

datorn. När klassen sedan fick tillgång till två läsplattor kunde läraren med hjälp av 

projektorn visa läsplattornas olika funktioner som hur de sattes på och stängdes av, hur man 

kunde infoga noteringar, ändra textstorlek och använda uppslagsverket. Läraren valde ut 

lämpliga böcker för eleverna och lät dem därefter arbeta parvis med läsplattorna under 40 

minuter per dag.  

 

Förutom att läsa texten fick eleverna tillgång till det inbyggda uppslagsverket, möjlighet att 

göra noteringar, lyssna på texten via talsyntes samt svara på frågor om textens handling. De 

aktiviteter som eleverna arbetade med var 1) att förstå och kunna återberätta handlingen 2) 
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kunna koppla text-till-själv 3) ställa frågor när de ville ha mer information eller inte förstod 

något i texten 4) svara på frågor i texten 5) kommentarer och utvärdering av boken. Läraren 

hade möjlighet att svara på elevernas frågor genom att läsa deras kommentarer och på det 

sättet hjälpa dem vidare. I undersökningen lärde sig eleverna använda digital literacy och 

lässtrategier (Larsson 2010).  

 

Lärare kan även använda sig av surfplattor i läsundervisningen för att förbättra elevers läsflyt 

och läsförståelse. I följande studie fick 20 elever arbeta med en läsapp nedladdad på 

surfplatta medan 20 elever lästränade på traditionellt vis. Den app som användes var försedd 

med instruktioner för läraren. Väsentligt var att läraren använde sig av dessa instruktioner 

innan eleverna fick börja arbeta med appen. Både läraren och appen gav eleverna 

återkoppling. Läraren hade bestämt lärobjekt efter elevernas förkunskaper och tanken var att 

eleverna skulle vara aktiva i lärprocessen. Forskningen visade att när läraren hjälpte eleverna 

med lässtrategin att dela upp texten i kortare avsnitt, vilka övades ett i taget, medförde detta 

att eleverna gjorde framsteg i sitt läsflyt. Dessa elever hade även större läsförståelse när de 

jämfördes med kontrollgruppen, och de kunde sammanfatta texten med flera ord (Redcay & 

Preston 2016). 

 

4.2 Lärares inställning till IKT 

4.2.1 Positiv inställning 

 

Att lärares inställning är av betydelse vid implementeringen av digitala verktyg i 

undervisningen framkommer i en undersökning gjord av Jimoyiannis och Komis (2007). 

Majoriteten av lärarna hade en positiv inställning till IKT och ansåg att den gick att använda i 

alla skolämnen. Lärarna i grundskolans lägre årskurser var mest positiva till IKT i 

undervisningen. Enligt undersökningen har de yngre lärarna mer erfarenhet av IKT, vilket 

troligtvis medför att de har större självförtroende och en mer positiv syn på teknologin. Detta 

är dock ingen garanti för att IKT används mer frekvent i undervisningen. Lärarna som deltog 

i studien gick en utbildning i IKT och ansåg att den gav dem bättre självförtroende och gjorde 

att de kände sig trygga att använda sig av tekniska hjälpmedel i undervisningen (Jimoyiannis 

& Komis 2007).  

 

Även med en begränsad tillgång till digitala verktyg hade läraren i Larsons (2010) 

undersökning en mycket positiv inställning till IKT och arbetade med de tekniska hjälpmedel 

hon hade tillgång till i sin undervisning. Med hjälp av en dator kopplad till projektor läste och 

diskuterade läraren texter tillsammans med eleverna. Trots denna begränsade digitala 

utrustning var hon en ivrig förespråkare för att integrera teknologi i sin undervisning. Hon 

uppmuntrade eleverna att läsa texter online och blogga om läserfarenheter samt att skriva 

recensioner om böcker de läst och dela sina åsikter med klasskamraterna på klassens blogg 

(Larson 2010).  

 

Samma forskare undersökte en grupp lärarstudenters inställning till och arbete med läsplattor 

före och efter fortbildning med e-böcker. I studien framgår att 47% av lärarstudenterna var 

positiva till att lära sig den nya teknologin, 29% var nervösa och reserverade, 24% tyckte inte 

om att läsa på skärm utan ville hellre ha en bok. Efter kursen uttryckte 53% att e-bokläsandet 

stödde deras läsförståelse bland annat för att man kunde gå ut på internet och söka fakta. 16% 

tyckte att e-boken minskade deras läsförståelse eftersom de var vana vid att skumläsa texter 

på skärm, vilket blev ett hinder gällande förståelsen. För 31% av studenterna spelade det 

ingen roll för deras läsförståelse om de läste på skärm eller bok. 65% föredrog att läsa på 
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papper och 35% föredrog skärm. Oavsett vad de har för inställning kommer lärare vara 

tvungna att kontinuerligt utforma nya läsinstruktioner till eleverna, för att ge dem verktyg att 

hantera nya och ständigt utvecklande teknologier (Larson 2013). 

 

Andra studier visar att lärarna anser att möjligheterna att anpassa e-böckerna efter elevernas 

personliga preferenser kan vara en hjälp för många (D`Agostino, Rodgers, Harmey, & 

Brownfield 2016; Larson 2013). I en studie av Ciampa (2012) framkom att eleverna tyckte att 

det var motiverande att läsa digitalt, särskilt de som hade svårt att koncentrera sig på 

läsuppgifter i helklass. Lärarna var positiva till att använda e-böcker med talsyntes då de 

ansåg att dessa kan vara ett bra komplement till vanlig högläsning, speciellt under elevernas 

första år i skolan då många av dem kämpar med läsningen. Flera av lärarna berättade att 

eleverna efter undersökningen bett att få arbeta mer med e-böcker i skolan (Ciampa 2012). 

Flera studier redogör också för att e-boksläsning inte ska eller bör utesluta läsning av vanliga 

böcker tillsammans med en vuxen, och att det är själva läsningen som är det absolut 

viktigaste (Ciampa 2012; Goodwyn 2014).   

 

Rapporten om Unos uno (Grönlund m.fl. 2014) redovisar att lärarna har en positiv inställning 

till tekniken och att eleverna har en ännu mer positiv attityd gällande datorerna. Vidare 

uppfattades det som positivt att den enskilde eleven blivit synligare i och med att lärare och 

elever kommunicerar mer skriftligt och individuellt med varandra. De individanpassningar 

som lärarna gör resulterar i att de tillsammans med respektive elev arbetar mer med 

uppföljning och revidering av arbetena, vilket i sin tur blir ett formativt sätt att arbeta. 

Samtidigt blir även läraren i och med datorerna tillgänglig på ett mer elevnära sätt vilket 

bidrar till en tätare kommunikation (Grönlund m.fl. 2014).   

 

Hur datorerna används i skolor med 1:1 varierar stort och beror på vad läraren har för 

inställning till datorer (Fleischer 2013). Forskning visar att trots att många lärare inte låter 

sina elever arbeta självständigt vid datorn, finns det lärare som successivt släpper på sin 

kontroll. Eleverna får då inflytande över sitt lärande och lär sig ta eget ansvar, vilket är något 

som de även förväntas få färdigheter i att göra (Jedeskog 2007).  

4.2.2 Negativ inställning 

 

I flera undersökningar framkommer att det är de lärare som har en negativ inställning och är 

skeptiska mot ny teknik som ser sig som försvarare av vanliga böcker. Lärarna ser sig som 

flitiga läsare och tycker att upplevelsen av en bok, med doft, känslan av pärmar och boksidor, 

sättet att vända på sidor och navigera i boken är positiva egenskaper med böcker. Samtidigt 

inser de flesta av lärarna att utvecklingen går framåt och de tror att det inom en snar framtid 

kommer stå i läroplanerna om hur och vad som ska läras ut till eleverna genom nya tekniker. 

Majoriteten av lärarna uttryckte att det var viktigt att föra vidare kärleken till böcker och 

läsning till kommande generationer (D`Agostino m.fl. 2016; Goodwyn 2014). 

 

D`Agostino m.fl. (2016) utvecklade en app för läsinlärning i skolans tidigare år. De blev 

förvånade över lärarnas dåliga respons vilken inte verkade bero på att de hade svårt att 

hantera tekniken, utan snarare handlade om en skepsis gentemot det nya, då de ansåg att 

eleverna blev för stillasittande och att det var för omständligt att använda sig av appar i 

undervisningen. Hälften av lärarna trodde att för att använda e-böcker i undervisningen skulle 

det behövas nya pedagogiska verktyg (D’Agostino m.fl. 2016).   
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En annan undersökning visar att lärarna inte alls är mogna att släppa taget om eleverna och 

låta dem arbeta självständigt (Jedeskog 2007). Utvecklingen av IKT i skolorna har inneburit 

förändringar både för lärarna vilka inte kan övervaka allt arbete som vid traditionell 

undervisning och för eleverna eftersom det ställs mycket högre krav på självständigt arbete.  

Undersökningen visar att lärarna vill ha kontroll över vad eleverna lär sig (Jedeskog 2007).  

 

Traditionellt sett är datorer något som förknippas med matematik och vetenskap. Att 

matematiklärarna var negativt inställda till IKT kom därför som en överraskning för 

Jimoyiannis och Komis (2007). Ett annat förvånande resultat som framkom var att mycket 

erfarna lärare, sådana som arbetat mer än 30 år, var negativa till att använda IKT i 

undervisningen. Denna negativa inställning rörde dock inte bara IKT utan de flesta 

förändringar som skedde på skolorna, från ändringar i läroplanen till hur undervisningen ska 

utföras (Jimoyiannis & Komis 2007).  

 

4.3 För- och nackdelar med IKT 

4.3.1 Fördelar 

 

Positiva resultat som framkom av att elever fick använda sig av dataprogram i 

läsundervisningen var att de förbättrade sina prestationer inom samtliga områden (van Wyk 

& Louw 2008). Programmet gav eleverna omedelbar respons när de svarat rätt i form av en 

tecknad figur. Dessutom gjordes en rapport och en graf för att tydliggöra varje tillfälles 

resultat. Eleverna uppvisade högre motivation, större ordförråd och ett större självförtroende 

gällande läsning. Både lärare och föräldrar ingick i undersökningen och bidrog med stöd, 

uppmuntran och den tid eleverna behövde för att utföra uppgifterna. En annan upptäckt som 

gjordes var att elever som gjorde framsteg i läsningen, gärna hjälpte kamrater som kämpade 

med sin läsning, vilket alltså gav en social aspekt till undervisningen (van Wyk & Louw 

2008).  

 

Liknande positiva resultat visar en studie där eleverna arbetade med läsplattor. Eleverna fick 

svara på frågor om vad de läst samt göra personliga noteringar om texten. Deras 

kommentarer bidrog även till att läraren lärde känna andra sidor av eleverna och de kunde på 

så sätt till exempel föreslå böcker som eleverna själva inte skulle ha valt i första hand. En 

annan positiv aspekt av elevernas kommentarer var att läraren fick se andra sidor av eleverna 

som medförde att hon kunde hjälpa dem med självförtroende och den sociala kontakten med 

klasskamraterna. Eleverna uttryckte att läsa e-boken var häftigt och de verkade motiverade 

och engagerade i sin läsning (Larson 2010). Ännu en fördel med att använda e-böcker i 

läsundervisning är att de har olika hjälpfunktioner tillgängliga. Läsaren kan använda 

funktioner som understrykning, anteckningsmöjligheter, medföljande uppslagsverk, talsyntes, 

sökfunktioner, samt ställa in ljuset på skärmen och anpassa textstorleken (Larson 2013).  

 

I rapporten Unos uno framkommer att den tid som lärarna lägger på genomgångar har 

minskat i och med införandet av 1:1. Detta ger positiva effekter om tiden som frigörs ägnas åt 

handledning för eleverna i deras enskilda arbete (Grönlund m.fl. 2014). Vidare visar en studie 

att de positiva effekterna för de skolor som lyckas är att både lärare och elever får en ökad 

digital kompetens. Dessutom ökar kontakten mellan lärare och elever då lärarna är mer 

tillgängliga med teknikens hjälp. Lärare och elever känner sig nöjda med sina arbeten och 

detta bidrar i sin tur till ökat självförtroende och i vissa fall förbättringar av elevernas 

prestationer. Situationen idag är bättre än då datorerna infördes i skolan. Utvecklingen av 
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digitala läromedel har ökat och tekniken har blivit både billigare och mer tillförlitlig 

(Grönlund 2014). 

 

I två undersökningar där lärarna använde sig av ASL i undervisningen (att skriva sig till 

läsning), följdes eleverna som arbetade med detta. När lärarna i undervisningen använde sig 

av datorer med talsyntes fick eleverna en direkt feedback i form av en belöning vid rätt 

uppläst ord eller mening. Att eleven får en snabb återkoppling, från lärare eller dator, kan 

verka som en motivationsfaktor och driva läsningen framåt samtidigt som eleven bygger upp 

ett ortografiskt lexikon. Fördelen med att arbeta med ASL är att datorn kan komplettera 

lärarens återkoppling, eller ersätta den vid tidsbrist (Liberg 2014; Wiklander 2014, s. 31–32).  

 

I och med att IKT införs i skolan innebär detta även förväntade positiva förändringar i 

arbetssätt och roller för lärare. Läraren antas bli mer handledare till självständigt arbetande 

elever. Ytterligare en fördel som IKT förväntas ge upphov till är att det möjliggör 

ämnesövergripande samarbete mellan lärare (Fahlén 2000, s. 57–58). 

4.3.2 Nackdelar 

 

I forskning på skolor där lärarna använde sig av datorer i undervisningen framkommer bland 

annat att diskussioner i helklass verkade ha försvunnit. En av anledningarna till detta är enligt 

lärarna tidsbrist. Trots att konversationer förekommer hos de elever som arbetar i par är det 

osäkert om de samtalar om uppgiften. Konversationerna mellan lärare och elev handlade till 

största delen om olika sätt att söka fram information och mindre om själva uppgiften och dess 

innehåll. Det framkom också att en stor del av kommunikationen mellan lärare och elever 

skedde skriftligen istället för verbalt (Jedeskog 2007). 

 

Datorernas inträde i skolorna har medfört att när lärarna ska bedöma elevernas arbete med 

datorerna behöver de titta på andra kompetenser än vid traditionell undervisning. Dessutom 

har lärarna möjlighet att individanpassa uppgifterna vilket också medför ett förändrat 

arbetssätt (Grönlund m.fl. 2014). Även om möjligheten finns för att göra individanpassningar 

och återkopplingar till eleverna innebär emellertid lärarens nya arbetssätt att tiden inte räcker 

till i den utsträckning som skulle vara önskvärt (Ciampa 2012; Grönlund m.fl. 2014). Om 

man på skolorna ska lyckas med den nya tekniken har helt och hållet med ledarskap att göra, 

både på lärar- och rektornivå (Grönlund m.fl. 2014).  

 

En negativ aspekt är att i och med att datorer har implementerats i undervisningen har det 

inneburit att tid tagits från den traditionella undervisningen till hantering av datorerna. 

Samtidigt som lärarna känner att de förlorar viktig undervisningstid, förväntas de dels 

använda sig av den nya tekniken och dels visa en positiv attityd till den, trots att inte alla 

känner sig bekväma att arbeta med den. Lärare har att förhålla sig till att de både förväntas få 

eleverna att uppnå kunskapskraven och på samma gång använda sig av den nya tekniken. 

Detta delar in lärarna i två läger där vissa ser svårigheterna medan andra ser möjligheterna 

(Fleischer 2013). 

 

En fara med IKT i skolan är att för mycket av lärarens ansvar läggs över på elever som inte 

alls är mogna för detta, vilket medför att deras skoltid blir meningslös och de känner sig som 

förlorare. Därutöver finns risken att så länge eleverna sitter framför datorn kan läraren tro att 

de tar ansvar för sin egen lärprocess (Jedeskog 2007).  

 



 

 

       15 

De lärare som arbetar med ASL nämner att teknik som krånglar är en nackdel. Enligt 

undersökningen finns det inga belägg för att användning av datorer i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen är bättre än de traditionella sätten förutom när det gäller en sak, och det 

är att eleverna lär sig hantera datorer och den teknologi som de kommer att använda sig av i 

sin kommande skolgång (Liberg 2014). 

 

Även på de skolor som lyckats bra med 1:1 finns en del negativa effekter varav en är 

tillgången till internet, vilken gör det är lätt för eleverna att distraheras. Den ökade kostnaden 

för skolorna kan också ses som ett negativt inslag. Dessutom har skillnaden i popularitet ökat 

mellan de skolor som lyckats bra med införandet och de som inte lyckats bra (Grönlund m.fl. 

2014). Att arbeta med 1:1 har under de första åren inneburit mer arbete för lärarna, eftersom 

de fått ägna tid åt att leta eller tillverka lämpliga läromedel. Dessutom har inköpen av 

datorerna varit kostsamma vilket medfört en reducering av personalresurser. Det har i sin tur 

ökat lärarnas arbetsbelastning. Ett allt större individuellt arbete bland eleverna innebär att 

många av dem tappar fokus. Fler elever känner en press och blir stressade av det höga tempot 

och distraktionen från sociala medier av att arbeta med 1:1 (Grönlund 2014). 

 

4.4 Lärares intresse och kompetens 
 

Den datakompetens lärarna har är av stor betydelse då de kan använda sig av den i sin 

undervisning och förhålla sig till det som sker i klassrummet på ett helt annat sätt än vid 

traditionell undervisning (Fleischer 2013). Datorerna är motivationshöjande bland eleverna, 

men om de är en motivation för skolarbetet eller bara en motivation i sig är oklart. Det är 

svårt att säga om en annan artefakt som läraren visade intresse för skulle höja elevernas 

motivation på samma sätt. Däremot behöver lärarens arbetssätt utvecklas då eleverna ofta 

lämnas vind för våg med datorerna, till skillnad mot vid traditionell undervisning. Fleischers 

avhandling visar att med rätt utbildning för lärarna kan det fortsatta arbetet med datorer bli 

bra. Emellertid tar det tid att göra en omställning, både för lärare och elever (Fleischer 2013). 

 

I studier av skolor som arbetar med 1:1, framkommer att i och med införande av datorer har 

de lärarledda lektionerna minskat och eleverna får arbeta mer självständigt. De skolor som 

uppvisat bäst resultat, är de som har prioriterat lärarledda grupparbeten. Det vill säga att 

eleverna arbetar tillsammans och att läraren finns med för att vägleda. I dessa skolor har 

eleverna lärt sig samarbeta bättre, utvecklat kunskaper och färdigheter samt blivit mer 

motiverade eftersom de tycker att det är mycket roligare i skolan. På många skolor som är 

med i studien har man inte sett den här utvecklingen vilket beror på hur genomförandet av 1:1 

gått till. Den förväntade utvecklingen som uteblivit har med handhavandet att göra och inte 

med tekniken (Grönlund m.fl. 2014). Även om lärarnas it-kunskaper och intresse är den 

viktigaste faktorn för framgång, så ska man inte glömma bort att ledningen är den avgörande 

faktorn för om skolan ska lyckas med 1:1 (Grönlund 2014). 

 

4.5 Bedömning 
 

En undersökning som omfattade nioåringar visade att elever som i hemmet fick använda 

datorer utan vuxnas övervakning hade högre resultat på lästester i skolan än de elever som 

endast fick använda datorn tillsammans med en vuxen hemma. Vidare framkom att de elever 

som ägnade sig åt skolprojekt och/eller e-post med datorn uppvisade de största framgångarna 

i lästester i skolan. I samma undersökning framkom något överraskande att de elever som 

gjorde läxor på datorn hemma inte presterade bättre i lästester i skolan (Casey, Layte, Lyons 

& Silles 2012).  
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Livingstone (2012) har undersökt om det finns forskningsresultat som visar att IKT stödjer 

lärande, samt hur detta lärande har förändrats i och med införandet av IKT. Begreppet IKT 

utgör ett samlingsnamn för många olika tekniska hjälpmedel som skolor har tillgång till. 

Livingstone fastslår att detta samlingsnamn kan utgöra ett problem då det i vissa fall kan 

handla om kommunikation via datorer eller undervisningsprogram för surfplattors. I andra 

fall kan det handla om att läraren använder sig av interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror 

och projektorer i undervisningen.  

 

Det kan dessutom gälla olika kombinationer av dessa digitala verktyg och hur lärare och 

elever arbetar med dem. Sålunda kan effekterna beträffande om IKT gynnar lärande bli svåra 

att fastställa. Trots att teknologin nu finns ute i många skolor gör detta inte automatiskt att de 

används på ett effektivt sätt i undervisningen. Det torde enligt Livingstone (2012), kunna 

bidra med friare undervisningssätt både för lärare och elever, inte bara gällande läsning utan 

överlag främja mer skapande och lekfullt lärande.  

 

Ytterligare ett problem som Livingstones (2012) rapport tar upp beträffande användandet av 

IKT berör att den förväntade utvecklingen gällande elevernas kunskaper i matematik, läsning 

och skrivning inte infunnit sig. Däremot har det skett ett annat sorts lärande då eleverna själva 

får använda tekniken och upptäcka, interagera och kommunicera med andra på fritiden. Det 

återstår dock att hitta sätt att utvärdera och bedöma elevers kunskaper om IKT efter dessa 

digitala verktyg (Livingstone 2012). 

 

Att bedöma lärande i nya kontexter som inbegriper olika former av till exempel samarbete 

mellan elever och lärare utgör utmaningar då de traditionella sätten att examinera med 

testresultat och betyg inte kan omfatta allt lärande som sker i ett digitalt samarbete. Det är 

också komplicerat att veta när olika typer av IKT och framförallt användningen av dessa ska 

göras så att de blir byggställningar i elevernas kunskapsbygge (Livingstone 2012). Dessutom 

nämner flera forskare att det tar tid att förändra kulturen i skolorna och detta gäller även 

införandet och användandet av IKT i skolkontexten (Jedeskog 2007; Livingstone 2012).  

 

4.6 Orsaker till att lärare inte använder IKT 
 

Satsningen på att få ut IKT till skolorna har varit intensiv från regeringshåll, men att 

säkerställa en god undervisning med hjälp av IKT har varit svårare. Trots intentioner från 

regeringen att satsa på att införa teknik i skolorna i en strävan efter ett jämlikt 

kunskapsinhämtande för samhällets fortsatta utveckling, har det inte varit en lätt uppgift. Det 

är ett välkänt faktum att förändring av skolverksamhet tar tid (Livingstone 2012). 

 

Det finns en stor skepsis mot teknik bland lärare, visar en studie som undersökt lärares 

användning av appar under läsinlärningen. Av de 14 lärare som deltog i undersökningen som 

handlade om att byta ut de traditionella magnetiska bokstäverna mot en app, så visade det sig 

att 12 lärare tänkte fortsätta att arbeta med magnetbokstäver, trots att de elever som använde 

appar uppvisade ett bättre resultat (D´Agostino m.fl. 2016). 

 

Ett annat skäl till att lärare inte använder IKT i undervisningen verkar enligt Jedeskog (2007) 

vara att lärare har en bristfällig utbildning och att de inte vet hur de ska inkludera digitala 

verktyg i undervisningen på ett pedagogiskt sätt. Eftersom lärarens uppgift är att förse 

eleverna med kunskaper om hur de på rätt sätt ska kunna söka och använda sig av 

informationen i den digitala världen, bör lärarna själva ha kunskaper och färdigheter om 
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detta. Många lärare har inte dessa kunskaper vilket kan vara ett skäl till att de inte använder 

sig av IKT (Jedeskog 2007). 

 

Avsnittet har gått igenom resultat från tidigare forskning strukturerade efter Vad använder 

lärare för IKT och hur?, Lärares inställning till IKT, För- och nackdelar med IKT, Lärares 

intresse och kompetens samt Bedömning och Orsaker till att lärare inte använder IKT. 
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5. Metod 
 

I det här avsnittet beskriver vi våra metodval, material och urval samt hur vi genomfört vår 

undersökning. Vi tar även upp metodkritik och de etiska aspekter som tagits hänsyn till. 

 

5.1 Metodval  
 

Skälet till att vi valde att använda oss av intervjuer för vår undersökning var att vi ville ha 

flexibilitet och ge utrymme för respondenterna att beskriva sina egna upplevelser. Intervjun 

får formen av ett samtal och dialog mellan intervjuare och respondent vilket bidrar till en mer 

avslappnad atmosfär med förhoppningsvis större utbyte av information (Bryman  2011, s. 

419, 441).  

 

Intervjuerna har gjorts enligt det som Bryman kallar för semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. Intervjufrågorna följde en förutbestämd intervjuguide och ställdes i stort sett i 

den ordning de står, men intervjuaren hade även möjlighet att lägga till följdfrågor och ändra 

ordning på vissa frågor om det skulle behövas (Bryman 2011, s. 415). De två första 

intervjuerna spelades in för att senare transkriberas av intervjuaren. Då dessa två 

respondenter upplevdes besvärade av att bli inspelade togs beslutet att svaren från resterande 

intervjuer i bägge skolorna skulle skrivas ner för hand. Vid en första jämförelse av 

intervjusvaren blev det uppenbart att kompletterande intervjuer behövde göras med samtliga 

respondenter. Detta för att säkerställa att alla respondenter fått svara på de följdfrågor som 

uppstått under arbetets gång. Svaren redovisades först var skola för sig och sammanställdes 

därefter. Efter det redogjordes för resultaten årskursvis i form av stapeldiagram.  

 

5.2 Material och urval  
 

Det material vi har läst handlar om forskning som undersökt skolor som arbetat med 1:1, 

forskning om hur lärare upplevde att arbetet med e-böcker och läsappar kunde användas för 

att öka elevernas läsflyt, läsförståelse och lässtrategier, samt forskning om ASL. I vårt arbete 

har vi tagit med forskning som undersöker hur lärare i lågstadiet arbetar med läsning och 

IKT. I de fall där det varit svårt att avgöra vilken årskurs som avsetts men där det 

framkommer för vårt arbete relevanta resultat har vi valt att ta med dessa också.  

 

Eftersom vi bor på två olika orter, en av oss i en storstad och en av oss i en mindre stad, 

delade vi upp arbetet så att vi intervjuade lärare i skolor på respektive boendeort. Vi har 

bägge valt att utföra intervjuerna i en kommunal skola eftersom syftet var att resultaten från 

intervjuerna skulle läggas ihop och inte jämföras med varandra.  

 

Vårt underlag består av sammanlagt 12 lärare som undervisar i årskurs F–3. Urvalet av lärare 

i årskurs F–3 gjordes för att vi ville undersöka hur lärare arbetar med IKT och läsning i de 

olika årskurserna. Eftersom skola A har ämneslärare som undervisar i matematik och NO 

eller svenska och SO så har det i denna skola gjorts intervjuer med två lärare per årskurs. I 

skola B undervisar lärarna klassen i alla ämnen så i den har vi begränsat oss till att intervjua 

en lärare per årskurs. Eftersom läsning ingår i alla skolämnen, till exempel i de 

naturorienterande ämnena i form av läsning av skönlitteratur (Skolverket 2011, s. 168) har vi 

valt att inkludera även dessa lärare. Därigenom fick vi svar på hur lärarna arbetade med 
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läsning och IKT i samtliga ämnen. Utgående från våra frågeställningar intervjuades lärare i 

två olika skolor enligt frågorna som återfinns i bilaga A. 

 

5.3 Genomförande 
 

Först gjordes en pilotenkät med åtta lärare i en av skolorna. Detta för att kontrollera 

intervjufrågornas relevans och tydlighet. Då ingen av försökspersonerna hade något att 

påpeka valde vi att behålla frågorna i sitt ursprungliga format. Inför intervjuerna var vi noga 

med att ha fungerande inspelningsverktyg respektive pennor och anteckningsblock. 

Forskningsfrågorna var utskrivna på papper ifall intervjupersonen ville läsa dem. Vi såg 

också till att vi kunde sitta ostört och prata, samt att det vid varje tillfälle fanns tillräckligt 

med tid för eventuella nya och/eller följdfrågor. Enligt Bryman (2011 s. 421) är det viktigt att 

intervjuerna kan genomföras i en lugn miljö. Vi valde att göra intervjuerna på 

respondenternas skola öga mot öga, vilket medförde att vi kunde se deras kroppsspråk och 

därmed avläsa eventuella reaktioner. Det blev då lättare att möta dessa reaktioner med 

följdfrågor.  

 

Under arbetet med sammanställningen av intervjuerna framkom att det behövdes ytterligare 

en fråga, som handlade om vilka program/appar lärarna hade tillgång till. Vi ville även veta 

om de upplevde befintliga program och appar som pedagogiskt lämpliga och utvecklande för 

eleverna samt vilka de föredrog alternativt undvek att arbeta med. Detta medförde 

kompletterande intervjuer med alla lärarna vilket överensstämmer med det Bryman (2011 s. 

413) skriver om kvalitativa intervjuer. 

 

5.4 Metodkritik 
 

Kritik mot metoden är att intervjuer där deltagarna inte är bekanta med varandra kan kännas 

obekväma, vilket kan medföra att svaren inte blir så utförliga som skulle önskas. Eftersom vi 

inte var med och observerade lärarna under lektioner i den sociala kontexten, kan vi inte anta 

att deras svar till fullo stämmer överens med verkligheten (Bryman 2011, s. 440). När det 

handlar om faktorer som rör oss intervjuare finns det sådant som kan påverka 

respondenternas svar, såsom vårt kön, etniska bakgrund och sociala status. Att vi under 

intervjuerna påverkat respondenten genom dessa egenskaper är säkert, men i vilken 

utsträckning detta påverkat är oklart. Den bild som respondenterna tror är önskvärd kan också 

ha påverkat deras svar (Bryman 2011, s. 223–224).  

 

Eftersom vår undersökning bygger på intervjuer så borde vi genomfört pilotintervjuer istället 

för att skicka ut pilotenkäter. Vårt val att använda enkäter grundar sig dels på vårt eget 

tidsperspektiv och dels på att vi inte ville uppta mer av lärarnas tid än nödvändigt. Trots att 

enkäterna inte gav möjlighet till uppföljningsfrågor fick vi ändå en indikation om vilka 

kompletterande frågor som skulle komma att behövas. Vi är medvetna om att vårt val att 

anteckna respondenternas svar kan ha medfört att speciella fraser och uttryck gått förlorade 

(Bryman 2011, s. 420). 

 

5.5 Etiska aspekter 
 

För att städerna, skolorna och våra intervjuobjekt ska få behålla sin anonymitet har vi valt att 

endast kalla dem för Skola A och B samt lärarna i skola A för LA1–LA8 och lärarna i skola 

B för LB1–LB4. Vi informerade de deltagande om att undersökningens syfte var att få svar 

på våra forskningsfrågor och att svaren endast kommer att användas i denna rapport. Då de 
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intervjuade lärarna varit tidspressade och stressade har intervjuerna med dem gjorts med en 

inledande lång intervju med varje lärare följt av flera kortare intervjuer. Vi informerade om 

att deltagandet var frivilligt och att respondenterna närsomhelst kunde välja att avbryta 

intervjun (Bryman 2011, s. 132). Vi inbjöd till medverkan genom att fara ut till respektive 

skola och muntligen fråga lärarna om de ville delta. Eftersom alla deltagande var myndiga 

behövdes endast deras muntliga samtycke. 
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6. Resultat 
 

I det här avsnittet redovisas svaren från intervjuerna först per skola, sedan med en 

sammanställning i vilken resultaten från båda skolorna ingår. Eftersom läsning ingår i 

samtliga skolämnen har vi valt att undersöka inte endast hur lärare undervisar om läsning i 

ämnet svenska utan även hur de integrerar läsning i andra ämnen.  

 

6.1 Skola A 
 

Skola A som ligger i den mindre staden har drygt 200 elever från förskoleklass till och med 

årskurs 6. Det finns en förskoleklass som i årskurs 1 delas in i två grupper, vilket medför att 

varje årskurs 1–6 räknas som en klass, men är uppdelad i två klassrum och har minst två 

lärare. Skolan har satsat bärbara datorer och målet är att den ska uppnå 1:1 inom en snar 

framtid. För tillfället har alla elever i årskurs 4–6 en egen personlig bärbar dator. Utbudet i de 

lägre klasserna är mindre, vilket innebär att årskurs F–3 har en klassuppsättning att dela på. 

Då undervisningen med bärbara datorer oftast sker i halvklass räcker tillgången av datorer till 

två grupper under samma tidsspann.  

6.1.1 Intervju med två lärare i förskoleklass 

 

I förskoleklassen arbetar lärarna sida vid sida och gärna ämnesintegrerat. Här finns ingen 

uppdelning som innebär att en lärare undervisar i svenska och den andra matematik, vilket 

gör att båda är ansvariga för läsningen. I förskoleklassen arbetar eleverna mycket med 

surfplattor som innehåller en mängd olika appar att arbeta med när det gäller läsning. Lärarna 

i förskoleklassen använder sig av skolappen Bågen, som är ett beprövat arbetsmaterial inom 

svenskämnet där eleverna kan öva läsning.   

 

LA1 har arbetat som lärare i 18 år och varit på skolan i tre år. LA2 har arbetat i nio år varav 

fem år på den här skolan. Båda har under sina år på skolan varit lärare i förskoleklassen, 

vilket gör att de är sammansvetsade. De känner att när de använder sig av teknik i 

undervisningen så blir den mer elevnära. Dessutom tycker båda om att undervisa med hjälp 

av IKT. Undervisningen blir på elevernas nivå och med ett element som de känner sig 

bekväma med, vilket ofta fungerar som en motivationshöjare. Men samtidigt tycker alla 

barnen om att få krypa upp i soffan och lyssna på när läraren läser en bok. 

 

En av fördelarna att arbeta med läsplattor är enligt lärarna den snabba återkopplingen där 

eleverna får ett direkt svar vilket medför att de tycker att läsplattor är roliga att arbeta med. 

En annan fördel är att det finns många appar att variera undervisningen med. Eleverna 

behöver inte sitta och arbeta med samma app tills det blir tråkigt utan kan snabbt byta till 

nästa i takt med att de lär sig nya saker. Det medför i sin tur att det blir en naturlig 

progression i elevernas kunskapsutveckling. Några nackdelar med att arbeta på detta vis kan 

lärarna inte komma på alls. Eleverna är så unga att allt arbete styrs med fast hand, vilket 

innebär att eleverna arbetar tillsammans med eller under övervakning av en lärare. Det gör att 

eleverna inte ges möjlighet att utforska annat än de avsedda apparna. Dock är efterfrågan 

större än tillgången på läsplattor eftersom det bara finns två stycken i förskoleklass, och 

eleverna får turas om att använda dessa. Eleverna arbetar mycket parvis vilket medför att de 

kan lära av varandra, men även individuellt, trots att detta tar lite mer tid då alla ska få 

chansen att arbeta med läsplattorna. 
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Förskoleklassen har nyligen fått en ny interaktiv skrivtavla installerad. Den interaktiva 

skrivtavlan fungerar som en dator och en projektor i ett och det går att skriva på den. 

Skrivtavlan används som en vanlig dator med vilken lärarna tillsammans med klassen kan 

surfa på nätet, mejla och spara lektionsfiler med anteckningar för dokumentation. Skrivtavlan 

har en mjukvara som kallas Notebook. Den fungerar som en gemensam plattform där lärare 

och elever kan kommunicera och interagera med alla olika digitala arbetsverktyg som finns 

på skolan, oavsett märke och modell. Med en interaktiv skrivtavla kan lärarna anpassa sig 

efter alla elevers olika inlärningsstilar. 

 

Förskoleklassen har precis påbörjat ett projekt gällande IKT och läsning, där tanken är att 

både lärare och elever ska utveckla sina färdigheter under arbetets gång. Lärarna använder sig 

av IKT i läsundervisningen olika mycket. LA1 använder sig av IKT två gånger i veckan 

medan LA2 använder det fyra till fem gånger. Detta beror på att klassen delas in i grupper för 

olika lektioner och att användningen av IKT ser lite olika ut beroende på vilken del av 

svenskämnet lärarna undervisar i. Lärarna hjälps åt att läsa all information de kommer över 

när det gäller att använda Notebook i läsundervisningen. De har insett att de behöver mer 

utbildning, även om de redan har gått vissa kurser, och har bett om att få detta. Lärarna 

arbetar för närvarande mest med läsplattor i undervisningen eftersom det finns mycket 

material och det är ett lättarbetat sådant. 

6.1.2 Intervju med två lärare i årskurs 1 

 

Då det i varje årskurs arbetar två lärare men bara en av dem undervisar i svenska blev valet 

att intervjua båda då det ingår en del läsning i matematiken och de naturorienterande ämnena. 

I årskurs 1 används lärardator, dokumentkamera och läsplatta i läsundervisningen. 

Dokumentkameran går att koppla till en dator så att man kan förstora upp en bild eller text så 

att alla elever kan se eller läsa samma text eller bild. Den används dagligen liksom att man 

skriver eller läser från lärarens dator som är uppkopplad mot tavlan så alla elever kan se. 

Klassuppsättningen med bärbara datorer har under höstterminen inte använts så mycket i 

årskurs 1, men nu har användningen ökat och under vårterminen kommer datorerna att ingå i 

läsundervisningen. Den största anledningen till att datorerna inte har använts tidigare är att 

det saknas arbetsmaterial. Detta är inget som har åtgärdats utan eleverna ska i första hand 

använda sig av Googles Classroom där läraren gör egna uppgifter till eleverna. 

 

LA3 som undervisar i svenska i årskurs 1 har arbetat som lärare i tio år och tjänstgör första 

läsåret på den här skolan. Utbildning har LA3 fått både på sin förra arbetsplats och den 

nuvarande samt kollegialt när det behövts men en stor del hemma av eget intresse. LA3 har 

erfarenhet av att arbeta med Lexia, som är ett dataprogram för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, vilket hon tycker är ett av de bättre programmen att arbeta med. 

 

LA4 som undervisar i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 1 säger att det ingår 

en hel del läsning i de uppgifter eleverna löser på nätet då de får använda datorerna. LA4 är 

nyutbildad och arbetar sitt första läsår på skolan. LA4 har under studietiden vikarierat som 

lärare och har på så sätt tillägnat sig en hel del kunskaper gällande IKT. Skolan lägger stor 

vikt vid att fortbilda sina lärare i IKT så LA4 har hunnit med en kurs samt fått utbildning 

kollegialt. I klassen har man nyligen gjort en undersökning om eleverna föredrar läsning med 

någon teknik framför läsning av texter i böcker, tidningar och dylikt. Det visade sig att de 

flesta eleverna föredrog att läsa böcker. 
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Båda lärarna i årskurs 1 kunde bara se fördelar med att arbeta med IKT. Orsaken är att allt 

arbete varit strukturerat eller att hela klassen arbetade tillsammans. Det finns inget utrymme 

för eleverna att göra något som inte är tillåtet eller att inte delta. Att arbeta med bärbara 

datorer i klassen är en utmaning då det är inspirerande på samma gång som lärarna upplever 

att det saknas en hel del material att arbeta med. De tycker båda två att skolan kunde ha 

införskaffat mer färdigt material så att de slipper utforma allt själva. Samtidigt säger båda 

lärarna att är de i uppstarten av arbetet och det är mycket möjligt att deras inställning ändras 

under arbetets gång. 

6.1.3 Intervju med två lärare i årskurs 2 

 

I årskurs 2 använder lärarna bärbara datorer, interaktiv skrivtavla och dokumentkamera i 

undervisningen. Med dokumentkameran kan alla elever läsa tillsammans om det är någon 

bok som bara finns i ett exemplar eller om klassen bara ska ha en mysig stund samtidigt som 

de övar högläsning.  

 

LA5 har arbetat sju år på skolan och undervisat i klassen i ett och ett halvt år. Genom arbetet 

har LA5 gått två utbildningar inom IKT samt lärt sig av sina kollegor. LA5 som undervisar i 

svenska uppskattar dokumentkameran på så sätt att valet av bok i klassen inte behöver bli 

begränsat av tillgången, utan alla kan använda samma. På svenskan spelar eleverna elevspel 

på sina bärbara datorer, även om det inte blir speciellt ofta då de ska dela dem med de andra 

klasserna. Youtube är flitigt använt i klassen, både för att titta på filmer och för att lära sig nya 

sånger där eleverna kan läsa sångtexten på datorn.  

 

Vilket av de tekniska hjälpmedlen som hon av erfarenhet vet fungerar bäst i 

läsundervisningen kan LA5 inte svara på. Personligen föredrar hon traditionella böcker och 

har valt att använda dem i undervisningen. En undersökning som nyligen gjordes i klassen 

visar att de flesta eleverna föredrar att läsa traditionella böcker och tidningar framför att läsa 

på surfplatta och dator. 

 

LA5 berättar att hos henne finns en ovilja, eller åtminstone en brist på intresse, då det gäller 

att införa IKT i undervisningen. Inte för att hon är negativt inställd till datorerna i sig utan 

snarare för att det finns för lite arbetsmaterial att tillgå och att tiden inte räcker till att skapa 

eget. Skolan har inte hunnit införskaffa alla nödvändiga nätbaserade läroböcker för att 

undervisningen ska gå att digitalisera. I de klasser där man har material är det läraren som är 

engagerad och hittar material själv. Vidare nämner LA5 att om tekniken inte fungerar som 

den ska så medför detta ett stressmoment. 

 

LA6 har arbetat i fem år varav tre år på den här skolan. LA6 har hunnit med en utbildning i 

IKT samt lärt från kollegor som hade kunskaper sedan tidigare. LA6 som undervisar i 

matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 2 är van att arbeta ämnesövergripande, 

vilket medfört att elevernas läsning och läsförståelse arbetas med även i dessa ämnen. 

Mestadels använder LA6 sig av interaktiv skrivtavla och bärbara datorer. Nackdelen med att 

arbeta med bärbara datorer är att tillgången till datorerna är begränsad då det ofta krockar 

med andra klasser eller att LA6 har glömt bort att boka datavagnen. Enligt en undersökning 

som skolan gjorde i samband med en läsvecka tyckte de flesta elever att det var roligare att 

läsa traditionella böcker än att läsa från skärm. 
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6.1.4 Intervju med två lärare i årskurs 3 

 

Klass tre på skolan är en väldigt flitig användare av bärbara datorer. Datavagnen som delas 

mellan årskurs F–3 är stationerad utanför treornas klassrum och det är också den klass som 

använder den mest. Inom en snar framtid ska alla elever i årskurs 3 få en personlig dator.  

 

LA7 har arbetat som lärare i åtta år och arbetat på skolan i två. LA7 som undervisar i svenska 

använder sig bland annat av interaktiv skrivtavla och bärbara datorer där eleverna får 

uppgifter utifrån Googles Classroom. Genom Classroom kan läraren delge eleverna 

uppgifter, bifoga länkar samt klipp från till exempel Youtube. Detta medför att eleverna 

känner en spänning inför vad som komma skall samt att de lär sig att arbeta med datorerna. 

Genom att arbeta med Classroom kan LA7 gå in och se hur långt eleverna hunnit med sina 

arbeten, om de har fastnat på något och behöver hjälp. Eftersom LA7 har tillgång till varje 

elevs dokument och kan ge kommentarer i dessa är det enkelt att föra processen framåt och 

individanpassa. LA7 tycker att det är bra att eleverna har möjlighet att själva bestämma i 

vilken ordning de vill utföra de olika uppgifterna samt att det är lättare att individanpassa 

undervisningen. I engelska används elevspel för att öva glosor och befästa kunskaper.  

 

LA8 har arbetat som lärare i åtta år och varit på den här skolan i tre år. LA8 arbetar ofta med 

bärbara datorer, men där är det undervisning i matematik och naturorienterande ämnena som 

dominerar. När eleverna arbetar med NTA-lådan (läromedel som innehåller material till alla 

NO-ämnen) finns det ett arbetsmaterial på nätet. I detta ingår mycket läsning och läsförståelse 

för att kunna lösa uppgifterna. Läraren anser att fördelarna med att arbeta med bärbara 

datorer är att eleverna tycker att det är roligt, spännande och motiverande. Att arbeta med 

något annat än de traditionella böckerna ger ett nyhetens behag till undervisningen. Fördelen 

att undervisa med hjälp av bärbara datorer tycker LA8 är att det är enklare att individanpassa 

än vid traditionell undervisning. Arbeten ligger kvar på elevernas datorer så det går att gå 

tillbaka och titta om det ska göras pedagogiska dokumentationer eller formativa 

bedömningar. Dock funderar LA8 på hur länge eleverna kommer att tycka att arbetet med 

datorerna är motiverande och spännande.     

 

Nackdelen med datorerna är enligt LA8 att det finns saker som distraherar eleverna till 

exempel att surfa på internet och titta på Youtube. En annan nackdel är att trots den rikliga 

tillgången på laptops har skolan inte satsat lika mycket på att införskaffa digitala läromedel. I 

årskurs 3 ligger man långt fram i utvecklingen med datorerna och där använder sig läraren 

som undervisar i matematik av ett digitalt läromedel. Tyvärr kommer användningen av 

programmet att vara tidsbegränsad då det är ett betalprogram som för tillfället är gratis. På så 

sätt har LA8 kunnat använda sig av detta utan att belasta skolans ekonomi. 

 

LA8 berättar att det är hon som är ansvarig för datorer och IKT på skolan. Det föll sig 

naturligt då LA8 är den mest engagerade på skolan när det gäller IKT. LA8 är inte utbildad 

inom data och någon direkt fortbildning har hon inte fått genom sitt arbete utan det mesta har 

LA8 lärt sig på egen hand för att det är intressant och för att hon brinner för utvecklingen.. 

Skulle det vara något som LA8 inte kan eller förstår sig på när det gäller IKT så frågar hon 

bara sina kollegor. Eleverna i klassen älskar att läsa traditionella böcker, och när lärarna säger 

att det är tyst läsning så jublar de. Men de tycker också om att läsa på bärbara datorer. 

 

Både LA7 och LA8 har arbetat så mycket som möjligt med bärbara datorer i undervisningen. 

På samma gång som de tycker att det är lättare att integrera IKT i undervisningen för de äldre 

årskurserna så är de medvetna om att det är här problemen uppstår. Eleverna tillåts arbeta mer 
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enskilt än i tidigare årskurser, vilket också medför att de har större chans att missbruka 

förtroendet genom att surfa på internet. Samtidigt finns det elever som under traditionell 

undervisning inte heller är närvarande utan tänker på eller gör något helt annat. 

 

LA7 och LA8 berättar att skolan har kommit lång i utvecklingen när det gäller IKT i 

förhållande till andra skolor i kommunen. De säger att den största anledningen är att skolan 

ser ett hot i en kommande privatskola som kommer att satsa mycket på IKT. Då denna 

privatskola planeras att byggas i närheten kommer de att ha samma upptagningsområde och 

då gäller det att vara konkurrenskraftig. Inom en snar framtid kommer därför skolan att inleda 

ett samarbete med Comfuture och Fiber Optic Valley som en del i sin teknikutveckling.  

 

6.2 Skola B 

 

Skola B har undervisning från förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 1100 elever. 

Den ligger i en större stad och där har man köpt in en klassuppsättning surfplattor som 

årskurs F–3 delar på. Det är en stor skola där årskurs F–3 är uppdelad i tre avdelningar som 

var och en består av en klass i varje årskurs. Varje avdelning har en klassuppsättning 

surfplattor att dela på vilket gör att lärarna behöver boka dem för att kunna använda dem. 

Skolan har inte satsat på datorer till eleverna i dessa klasser. Däremot har alla lärarna tillgång 

till egen dator, projektor, och dokumentkamera för sin undervisning. 

6.2.1 Intervju med en lärare i förskoleklass 

 

Lärare LB1 har arbetat cirka tolv år. Först säger läraren sig inte använda digitala resurser i sin 

förskoleklass i någon större utsträckning, men kommer efter en stund på att klassen tittar på 

Livet i bokstavslandet via dator till projektor. Läraren tycker det fungerar bra som 

introduktion av veckans bokstav och det finns ett par läsövningar i avsnitten. Läraren visar 

gärna filmer som introduktion till olika teman men mer som diskussionsunderlag eller som en 

väg in i ett nytt område. LB1 använder gärna dator och projektor och visar film som 

omväxling till vanliga genomgångar.  

 

Läraren som tidigare kunnat känna sig stressad av att använda sig mer sällan av surfplattor 

eller datorer jämfört med vissa kollegor, säger sig nu ha erfarenheten att eleverna gör 

framsteg trots ringa användning av IKT, i synnerhet under de första årens undervisning. LB1 

är inte emot digitala verktyg men säger att det blir naturligare att integrera surfplattors i 

undervisningen om det finns en uppsättning till alla elever i klassrummet. Det som läraren 

inte alls använder är dokumentkameran och säger att det beror på att eftersom klassen delas 

upp i två grupper när de ska läsa, fungerar det bra att läsa på traditionellt sätt. Den rutinen 

fanns redan då LB1 fick dokumentkameran, varför det inte blivit av att ändra arbetssätt. LB1 

tillägger att det säkert finns en mängd bra sätt att arbeta med en dokumentkamera bara man 

börjar använda den.  

 

LB1 tycker att det är bra med appar på surfplattan för dyslektiker och har tidigare arbetat med 

program där eleverna fått spåra bokstäver. Läraren brukar arbeta med surfplattor i 

förskoleklassen eftersom det finns bra appar för eleverna, men har inte hunnit komma igång 

med det ännu. LB1 tycker också att det är lite omständligt att komma ihåg att boka vagnen 

med surfplattor och hämta den till klassrummet, och detta har också bidragit till att arbetet 

med dem inte blivit av ännu.  

 



 

 

       26 

Läraren tycker att eleverna verkar uppskatta att gå till skolbiblioteket och låna och läsa 

vanliga böcker också, och ser det därför inte som jätteviktigt att arbeta med just läsning på 

surfplatta eller dator. Läraren undrar om elevernas finmotorik blir lidande om de inte skriver 

bokstäver för hand och hur det påverkar inlärningen av bokstäverna. LB1 har även upplevt att 

teknikkrångel tar upp tid. Läraren funderar över om den allmänna inställningen är att 

surfplattor och datorer är snabba lösningar, det vill säga att digitala verktyg skulle vara en 

universallösning till alla möjliga utmaningar som en lärare står inför. Fördelar med projektorn 

tycker LB1 är att alla elever kan se texten. Fortbildning har läraren fått på sina arbetsplatser i 

form av kortare halvdagskurser.  

 

Tidigare har läraren haft talböcker på surfplattor men först när eleverna går i årskurs 2. I 

årskurs 3 har läraren använt sig av interaktiv skrivtavla då klassen arbetat med lässtrategier, 

något som fungerat riktigt bra eftersom det då gått att visa eleverna på tavlan hur de ska gå 

tillväga. Tidigare har läraren arbetat med Skolstil på surfplatta och Pilen på dator. Skolstil är 

ett enkelt skrivprogram som läser upp det som skrivs, både bokstavsljuden, hela ord och 

meningar. Pilen är ett läromedel som ger eleven möjlighet att utveckla sitt språk i tal, läsning, 

skrift och som innehåller bland annat arbetsblad och laborativa övningar.  

6.2.2 Intervju med en lärare i årskurs 1 

 

Lärare LB2 har arbetat tio år som lärare och undervisar för närvarande i årskurs 1. Läraren 

har tillgång till dator, dokumentkamera, interaktiv skrivtavla och projektor i sitt klassrum. 

LB2 delar en uppsättning surfplattor med två andra lärare och säger att det inte finns 

tillräckligt många för att hela klassen på 28 elever ska kunna arbeta med dem samtidigt. LB2 

använder sig mycket av dokumentkameran i nästan alla ämnen och säger att den tillsammans 

med datorn är det bästa digitala hjälpmedlet. Läraren börjar morgonen med högläsning och 

visar boktexten via dokumentkameran så att eleverna kan följa med, och hon säger att många 

av dem verkligen gör det också. Med dokumentkameran går läraren igenom instruktioner till 

uppgifter, låter eleverna redovisa arbeten och presentera sina bänkböcker för 

klasskamraterna.  

 

LB2 tycker att med hjälp av dokumentkameran får eleverna tillgång till texterna och kan 

ställa frågor som hjälper alla. Dessutom blir det en ingång till diskussioner i helklass och 

läraren kan läsa av vilka elever som förstått det som gås igenom. Dokumentkameran är 

dessutom enkel att använda. 

 

LB2 använder inte surfplattor i någon större utsträckning i de lägre årskurserna. Läraren 

tycker att programmen inte har bra arbetsområden och att många appar är för lätta. Dessutom 

har apparna ofta krånglat, utskrifter har inte fungerat från surfplattorna, och läraren tror inte 

att användningen skulle öka om eleverna hade tillgång till en surfplatta var. Läraren gör eget 

material till eleverna som till exempel bokstavsrim på sin dator och visar dem sedan via 

projektor för hela klassen. LB2 säger sig ha rätt mycket kunskap om datorer och surfplattor 

och har tidigare även arbetat privat med att göra appar, men anser att eleverna dels använder 

dator eller surfplatta hemma och dels att de hinner arbeta med dem i högre årskurser.  

 

Läraren tycker också att projektorn är ett bra verktyg eftersom den är lätt att använda och ger 

alla i klassen möjlighet att följa med i det som visas. Läraren har gått kortare utbildningar 

som arbetsgivaren har ordnat men säger att de inte bidragit med så mycket eftersom läraren 

dels har mer förkunskaper än många kollegor och dels utforskar både program och appar 

under sin fritid. LB2 säger att surfplattor är mycket bra för elever med svenska som 
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andraspråk, eftersom de kan sitta med hörlurar och lyssna koncentrerat på bokstavsljud och så 

vidare, men bara om läraren inte har tid att sitta med själv. Läraren säger bestämt att tekniken 

aldrig kan ersätta lärarens insatser men kan vara ett komplement. För elever som har det 

motigt att lära sig bokstavsljud kan till exempel appen Skolstil, där bokstävernas ljud och 

orden läses upp genom talsyntes, vara till hjälp. En fördel som läraren ser med skrivprogram i 

dator och surfplattors är att de har stavningskontroll och att texten kanske ser snyggare ut 

jämfört med när eleverna skriver förhand.  

6.2.3 Intervju med en lärare i årskurs 2 

 

Lärare LB3 har arbetat tio år som lärare och säger att klassen använder surfplattor när det 

gäller läsning. Det finns en uppsättning som flera klasser delar på vilket gör att man behöver 

boka dem. För tillfället arbetar klassen med dem under en lektion varannan vecka i halvklass. 

Årskurserna F–3 har tillgång till betaltjänsten Bingel. Eleverna får egen inloggning så att de 

kan komma åt plattformen med material till alla ämnen även utanför skolan. Läraren 

använder Bingelprogrammen som utfyllnad när eleverna har gjort färdig de uppgifter som hör 

till lektionen. I Bingel ligger skolämnena uppdelade som olika öar och i spelet kan eleven 

välja att åka till valfri ö, där varje ö motsvarar ett skolämne. Eleven väljer ö beroende på 

vilket skolämne de behöver öva på. I Bingelprogrammen har eleverna en egen Avatarfigur. 

Till figuren kan eleverna köpa kläder med hjälp av de poäng som samlas när eleverna klarat 

av uppgifter i något av programmets ämnen. LB3 tycker att fördelen med detta är att eleverna 

tycker det är roligt och det verkar motiverade när de arbetar med surfplattan. Läraren ser 

också att omotiverade elever som inte ännu knäckt läskoden verkar mer motiverade och 

tycker det är roligt att till exempel skapa egna sagor på surfplattan. LB3 tror att bild, ljud och 

rörliga bilder upplevs som roliga. Läraren samarbetar med en kollega som ibland delar ut 

frivilliga läxor i Bingelprogrammen som även till LB3s elever kan göra, men läraren säger att 

det främst är läxor i matematik.   

 

En nackdel som läraren märkt är att det inte går att lita på att eleverna alltid ägnar sig åt det 

som de ska, men att det kanske eleverna inte alltid gör när de arbetar med vanliga läseböcker 

och arbetsböcker heller. Uppföljning av text i form av svar på frågor finns dessutom bara i 

läseböckerna och inte i den app som används. En annan nackdel är att surfplattorna inte finns 

i klassen hela tiden. LB3 säger att de skulle kunna använda dem oftare om det fanns en 

uppsättning till varje elev. Läraren önskar mer utbildning, och säger att kollegorna hjälper 

varandra mycket gällande digitala verktyg.  

 

Någon gång i månaden kommer en kollega och har ordbehandling med eleverna. Då arbetar 

de med texter och lär sig till exempel att infoga bilder i ordbehandlingsprogrammet. Läraren 

känner inte att det är för mycket skärmtid för dessa elever eftersom de arbetar så sällan med 

surfplattor i skolan.  

 

Läraren säger sig inte vara väldigt teknikintresserad och anger att det är tidsbrist som gör att 

det inte finns utrymme att lära sig mer nytt. Vidare säger LB3 att det har varit mycket 

tekniktrassel med de digitala resurserna som också bidragit till att användningen av dem har 

valts bort från undervisningen. Läraren säger att det tar lång tid att få hjälp från den tekniska 

personalen på skolan, man måste ligga på och påminna ofta, vilket läraren säger sig vara 

mindre bra på. 
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6.2.4 Intervju med en lärare i årskurs 3 

 

Läraren LB4 i årskurs tre har arbetat tio år som lärare och tre år på skolan. LB4 arbetar 

periodvis med olika skrivprojekt på surfplattor, då eleverna skriver egna texter och läser upp 

för hela klassen. Läraren använder interaktiv skrivtavla eller projektor för att ge instruktioner 

och visa hur eleverna kan arbeta med olika funktioner på surfplattorna, samt för att gå igenom 

nya uppgifter. LB4 har även arbetat med storyboard då eleverna först skriver ett manus till en 

berättelse och sedan gör en film av manuset. Eleverna använder surfplattor för att skriva 

manuset som ska bestå av en början samt mitt- och slutparti, och får sedan filma med dem. 

Läraren tror att det är mycket nyhetens behag som motiverar eleverna, särskilt de första 

gångerna de får arbeta med surfplattorna.  

 

Läraren säger att för elever med svenska som andraspråk kunde arbetet med appar på 

surfplattor ge fina möjligheter till att lära sig svenska språket. LB4 tror sig veta att det finns 

appar gjorda för skolan som följer kursplanen men att de av olika skäl, kanske ekonomiska, 

inte kommer ut eller köps in till skolor.  

 

Fördelar som läraren ser är att eleverna tycker det är roligt att få arbeta med surfplattor, och 

att det arbetssättet stimulerar fler sinnen hos eleverna. Dessutom kan eleverna använda 

hörlurar i surfplattan och på så vis avskärma sig och få bättre koncentration. Nackdelar är att 

eleverna ibland gör annat än det de ska på surfplattan och att det är svårt att hinna hjälpa alla 

då läraren alltid har helklass. LB4 säger att det sällan är teknisk hjälp eleverna behöver, utan 

mer att komma vidare i sin skrivprocess, vilket ju är samma utmaning de ställs inför vid 

vanlig skrivning. En annan nackdel som läraren ser är att kollegor arbetar med surfplattor 

endast för att kunna bocka av det, utan djupare pedagogiskt syfte. Läraren säger vidare att det 

är lätt att arbeta efter läroplanen just med läs- och skrivning på surfplattor eftersom det i stort 

sett handlar om att skapa fullständiga meningar och att kunna läsa dem. 

 

LB4 tror att många lärare inte känner att de har tillräcklig kompetens i att använda surfplattor. 

Dessutom tar det tid att lära sig ännu ett verktyg och material varför vissa lärare kanske inte 

använder surfplattorna särskilt mycket. Läraren upplevde det som svårt att hitta bra program 

att arbeta med i fler ämnen, eftersom det är upp till läraren själv att söka och hitta en bra app. 

Skolan har appen Skolstil men läraren tycker inte att den fungerar bra, och tillägger att det går 

bra att läsa och skriva i ett vanligt Word-dokument. Vidare vill LB4 gärna ha mer utbildning 

för att att följa med i den snabba utvecklingen. Under de första två åren på skolan fick läraren 

två korta kurser i IKT. Läraren säger att utbildning är bra men att man sedan måste använda 

programmen och funktionerna på en gång för att komma ihåg dem. LB4 funderar på ifall 

skolan egentligen inte hänger med utvecklingen i samhället eftersom de inte arbetar mer med 

digitala resurser. Det sätt som eleverna lär sig på i skolan är ett föråldrat sätt med sin 

ämnesuppdelning och LB4 tror att det faktum att en vuxen styr dem gör elevernas inställning 

negativ. En sak som starkt påverkar lärarens möjligheter att arbeta mer i ett verklighetsbaserat 

lärande säger LB4 är att det är omöjligt med klasser som har 30 elever och endast en lärare. 

 

6.3 Sammanfattning av intervjuer 
 

I följande avsnitt kommer en sammanfattning av våra intervjuer där svaren är strukturerade 

efter våra forskningsfrågor. 

 

Den IKT som lärare använder i sin undervisning när det handlar om läsning är enligt vår 

undersökning interaktiv skrivtavla, surfplatta, dokumentkamera och bärbar dator. 
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Av de tolv intervjuade lärarna är nio stycken mycket positiva och motiverade till IKT i 

undervisningen. Tre av lärarna brinner inte för IKT i undervisningen men anser att det är ett 

bra hjälpmedel samt att det är elevnära. Den interaktiva skrivtavlan upplevs av sex lärare som 

motivationshöjare för eleverna. De för fram att den är bra för dokumentation och är ett 

elevnära verktyg. Sex lärare är positiva till att använda surfplatta och anser att det finns 

många olika appar att välja mellan. Vidare framkommer att deras inställning till programmen 

som används är att de ger snabb återkoppling till eleverna vilket de verkar tycka är roligt.  

 

När det gäller användningen av bärbara datorer säger de sex lärare som använder dessa att de 

är motiverande, spännande, utvecklande, ger möjlighet att individanpassa undervisningen, 

samt att läraren kan ge återkoppling till eleverna och föra deras lärprocess framåt. En av 

lärarna som arbetar i förskoleklass tycker inte att IKT är så viktigt i läsundervisningen när det 

handlar om de yngre eleverna. Av erfarenhet känner läraren sig trygg med att eleverna 

kommer att lära sig läsa oavsett om läraren använder IKT i undervisningen eller inte. Vidare 

ställer sig läraren frågande till den allmänna inställningen gällande tekniska hjälpmedel som 

tycks vara att de är en universallösning till alla utmaningar som en lärare står inför.  

 

Som fördel nämner åtta lärare att de har bra appar till surfplattorna och program till datorerna 

som är framtagna med utgångspunkt i Lgr 11, vilket gör att de känner sig trygga i att låta 

eleverna använda dem. Fem lärare uttrycker att de är positiva till specifikt surfplattor. De 

menar att appar är lätta att arbeta med och att utbudet är stort. Två lärare menar att surfplattor 

stimulerar flera sinnen. En lärare för fram att det finns ett stort utbud av appar till surfplattor 

när det gäller läsning, samt att eleverna tycker att det är motiverande och roligt. En lärare tror 

att för de elever som har svenska som andraspråk kan surfplattan ge bra möjligheter att 

utveckla språket. En lärare anser att en fördel är att eleverna kan använda hörlurar och på så 

sätt koncentrera sig bättre. En av lärarna använder en app på surfplattan tillsammans med 

hörlurar till en elev med svenska som andraspråk i syfte att stärka elevens kännedom om 

bokstavsljud, ordkunskap och för att eleven ska få kännedom om hur orden uttalas. En annan 

lärare för fram att apparna är ett bra hjälpmedel för dyslektiker.  

 

Som nackdel nämner tre lärare att de måste komma ihåg att boka surfplattor respektive 

datorer om de ska använda sig av dessa. Det negativa med surfplattor och datorer i 

undervisningen är enligt tre lärare att de inte kan vara säkra på att eleverna alltid arbetar med 

den uppgift de ska. Dock påpekar två av lärarna att det inte finns garantier för det i 

traditionell undervisning heller. En lärare säger att uppföljning i form av frågor inte finns i 

appen utan endast i läseböckerna. Två lärare undrar om finmotoriken kan bli lidande om 

eleverna inte skriver för hand. Två lärare säger att teknikkrångel tar tid från lektionerna. En 

lärare tycker det kan vara svårt att hinna hjälpa alla elever i helklass samt att på egen hand 

hitta bra digitalt material. De lärare som har tillgång till bärbara datorer säger att en nackdel 

är att skolan saknar digitala läromedel vilket gör det svårt att använda datorerna på ett 

pedagogiskt sätt i undervisningen. Mestadels används datorerna till att skriva på. 

 

När det gäller dokumentkamera och projektor anser tre lärare att fördelen är att alla elever 

kan se det läraren gör och att det inte behövs en hel klassuppsättning med böcker.  

 

Nio av lärarna berättar att de hjälper varandra kollegialt i hanteringen av olika digitala 

resurser. Vare sig det handlar om surfplattor eller bärbara datorer anger mer än hälften av 

lärarna att ett skäl till att de inte används i större utsträckning är att det inte finns en skärm 

per elev. Sex av lärarna tycker det är svårt att hitta program eller önskar att skolan köpt in fler 
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pedagogiska program. Endast fyra lärare säger att de önskar mer utbildning även om de har 

fått det tidigare. 

 
Nedan finns en sammanfattning av de intervjuade lärarnas tillgång till och användning av 

IKT i sin undervisning. 

 

Tabell 1. Totala antalet lärare i undersökningen är tolv stycken, vilket motsvarar 100 %. I 

tabellen nedan sammanställs hur många som har tillgång till respektive använder sig av IKT i 

sin undervisning. 
 

IKT i årskurs F–3 Andel av lärarna 

som har tillgång 

till IKT. 

Andel av lärarna som använder sig av 

den IKT de har tillgång till.  

Surfplatta 67% 75% 

Dator 67% 75%              

Interaktiv skrivtavla 50% 100%     

Projektor + dator 100% 100%       

Dokumentkamera 50% 67% 

 

Av tabellen framgår att interaktiv skrivtavla och projektor tillsammans med dator används av 

samtliga lärare som har tillgång till detta. Endast 75% av de lärare som har tillgång till 

surfplatta och dator väljer att implementera detta i undervisningen. Minst av allt använder sig 

lärarna av dokumentkamera, där 67% av de lärare som har tillgång till dokumentkamera har 

valt att  använda sig av dem i undervisningen. 

 
FIGUR 1. Antal av lärarna som har tillgång till respektive använder sig av IKT i 

förskoleklass. 
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Figur 1 visar att lärarna i förskoleklasserna använder surfplatta och interaktiv skrivtavla mest. 

Det framgår att lärarna har tillgång till datorer och dokumentkamera men att dessa inte 

används. 

 
FIGUR 2. Antal av lärarna som har tillgång till respektive använder sig av IKT i årskurs 1 

 

Figur 2 visar att ingen av lärarna har tillgång till interaktiv skrivtavla. Projektor tillsammans 

med dator används i lika hög grad som dokumentkamera och dator i undervisningen. 

 

 
FIGUR 3. Antal av lärarna som har tillgång till respektive använder sig av IKT i årskurs 2 

 

Figur 3 visar att lärare i årskurs 2 använder sig mest av projektor tillsammans med dator. 

Lärarna använder sig även av datorer, interaktiv skrivtavla och surfplatta i undervisningen. 
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FIGUR 4. Antal av lärarna som har tillgång till respektive använder sig av IKT i årskurs 3 

 

Figur 4 visar att den IKT lärarna har mest tillgång till och använder sig av i sin undervisning 

är projektor tillsammans med dator tätt följt av interaktiv skrivtavla, datorer och surfplattor. 

 

Sammanfattningsvis framkommer att i förskoleklassen och årskurs 1 använder sig lärarna i 

högre utsträckning av surfplattor medan de i årskurs 3 använder sig mer av datorer. Detta 

resultat påverkas dock av tillgången till respektive IKT i skolorna. Dessutom framkommer att 

trots tillgång till dokumentkamera och datorer använder inte lärarna i förskoleklassen dessa 

överhuvudtaget. I årskurs 3 använder sig lärarna av alla de resurser de har tillgång till. En 

slutsats man skulle kunna dra av det är att användningen av IKT i undervisningen ökar i takt 

med att eleverna blir äldre.   
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7. Diskussion och slutsatser 
 

Nedan följer vår resultatdiskussion som först omfattar resultaten från intervjuerna i 

förhållande till våra forskningsfrågor. Detta följs av en diskussion utifrån de sociokulturella, 

behavioristiska och kognitivistiska teorierna, samt olika perspektiv på läsning och texter. 

Därefter kommer våra slutsatser och sist vårt slutord. 

 

7.1. Resultatdiskussion 
 

I följande avsnitt har vi valt att sammanställa de svar som vi fått i våra intervjuer med 

forskningsfrågorna som huvudrubriker. Svaren har sammanställts efter resultaten och fått 

egna underrubriker eftersom vi vill göra resultaten tydliga. Dessa resultat diskuteras i 

förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till beträffande lärares användning av 

IKT, när det handlar om läsning i undervisningen i F–3. 

7.1.1 Vad använder lärare för IKT i läsundervisningen? 

 

I vår undersökning framkommer att samtliga lärare i årskurs 1–3 använder sig av projektor 

tillsammans med dator i sin undervisning. Lärarna uttrycker att detta arbetssätt att visa och 

läsa texter gör dem tillgängliga för alla. Detta bekräftas i Larsons (2010) undersökning i 

vilken en lärare med endast en dator och projektor involverade hela klassen i bland annat 

användningen av lässtrategier. Vidare visar vår undersökning att tillgängligheten till IKT 

spelar en viss roll eftersom samtliga lärare väljer att använda den utrustning som finns 

tillgänglig i klassrummet. De lärare som använder bärbara datorer och surfplattor minst  

uppger att skälet är att de behöver bokas i förväg.  

Digital läsning och traditionell läsning 

Den digitala läsning av texter och bilder som många elever ägnar sig åt på fritiden tas enligt 

vår undersökning inte tillvara av skolan. Återkommande reflektioner i den tidigare 

forskningen handlar om multimodala texter och en annan sorts läsning. I flera undersökningar 

framkommer att med nya teknologier medföljer ett behov av nya kunskaper som till exempel 

hur man läser en text digitalt (Larson 2010, 2013). För att elever ska lära sig tillämpa digital 

literacy behöver lärarna ges kompetens att lära ut olika strategier att läsa och tolka olika 

texter, samt ha tillgång till adekvat utrustning i undervisningen. 

 

Det är en fördel att eleverna så tidigt som möjligt får lära sig att hantera den teknologi som de 

ska använda sig av, både under sin skolgång och senare i livet (Liberg 2014). En av riskerna 

när det handlar om IKT i skolan är att om läraren inte har kompetensen så får inte heller 

eleverna denna, vilket kan medföra att de tycker att skoltiden blir meningslös (Jedeskog 

2007). Den tekniska utvecklingen kommer knappast att avta utan fortgå. Både elever och 

lärare kommer att ha lättare att anpassa sig till tekniska nyheter om de redan har förkunskaper 

i IKT.  

 

När man läser en bok eller en tidning så bläddrar man, man kommer framåt och kan mentalt 

bocka av de sidor man läst. Att bläddra i en bok är mer konkret på fler sätt än när man 

skrollar med musen, även om texten på skärmen har tydliga sidbrytningar upplever man inte 

lika tydligt att man kommer framåt. I en bok finns en tydlig början och ett tydligt slut vilket 
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inte är lika påtagligt när man läser på skärm. Idag finns det flera olika sätt att läsa och allt 

behöver inte vara i bokform. Det kan vara en sak man vänjer sig vid, att läsa på skärm. För 

dem som är födda in i den digitala världen hör läsning på skärmar till vardagen. 

7.1.2 Vad har lärare för inställning till IKT och läsning? 

 

Av de tolv lärarna i vår undersökning svarar nio att de är mycket positiva och motiverade till 

IKT i undervisningen. Lärarnas erfarenhet är att många program och appar går att 

individanpassa samt att den snabba återkopplingen eleverna får då de väljer rätt svar upplevs 

som spännande och motiverande. När eleverna får snabb återkoppling kan detta verka positivt 

på deras inställning till läsning (Liberg 2014; Wiklander 2014; van Wyk & Louw 2008). 

 

Trots att de intervjuade lärarna har tillgång till flera digitala resurser svarar de att i synnerhet 

surfplattor och datorer används sällan i undervisningen. Fyra lärare har inställningen att de 

lägre klasserna inte behöver använda surfplattor och datorer eftersom de inte ser någon 

pedagogisk vits med detta samt att eleverna använder dem under sin fritid. Detta strider mot 

resultat från tidigare forskning som visade att lärarna var mest positiva till IKT i de lägre 

årskurserna (Ciampa 2012; Jimoyyiannis & Komis 2007).  

 

Två lärare anger att de inte är säkra på hur de ska integrera appar och program så att det blir 

en pedagogisk vinst i undervisningen. Dessutom skulle fyra lärare vilja använda surfplattor 

och datorer mer, men uppger att det är lite omständligt när dessa behöver bokas i förväg.  

Varför använder inte lärare IKT? 

I forskningen framkommer det att lärare ogillar förändringar och ser sig som försvarare av 

den traditionella läsningen av böcker. Samtidigt anser lärarna att det är en tidsfråga innan 

IKT kommer att ingå i läroplanen (D`Agostino m.fl. 2016; Goodwyn 2014). De lärare som 

var mest skeptiska till förändringar och därmed till att införa IKT i undervisningen var de 

som arbetat länge (Jimoyiannis & Komis 2007). För att en lärare ska kunna använda sig av 

datorer och även lära eleverna att använda dem på rätt sätt, krävs det att läraren är kunnig 

inom området. Många lärare känner att de saknar denna kompetens och undviker därför att 

implementera datorerna i undervisningen (Jedeskog 2007). 

 

Ett annat skäl som lärarna anger till att inte använda IKT i läsundervisningen är att de tycker 

att det är viktigt att eleverna får arbeta koncentrerat och tänka själva, vilket appar eller 

datorprogram snarast försvårar på grund av alla extra effekter som ljud och bilder som oftast 

finns med. Detta ligger inte i linje med forskningsresultat där man funnit att elever som 

arbetat med läsning av e-böcker som har extra funktioner som lexikon och talsyntes, både 

förbättrat sin läsförståelse, utökat sitt ordförråd och förbättrat sitt läsflyt (Larson, 2010; 

Redcay & Preston 2016; Shannon m.fl. 2015; What Works Cleringhouse 2016; van Wyk & 

Louw 2008). 

Behövs digitala resurser i de lägre årskurserna? 

Flera av lärarna i vår undersökning säger att de inte tycker att de yngre eleverna behöver 

arbeta mer med digitala verktyg. Ett skäl lärarna uppger till detta är att att eleverna tids nog 

hinner lära sig hur tekniken fungerar och använda sig av den, samt att de inte ser någon 

pedagogisk vinst med att använda IKT. Eftersom flera av lärarna uttrycker att de saknar 

pedagogiska digitala läromedel blir arbetet med IKT ofta en slags belöning. Dessutom antar 

lärarna att många elever använder någon form av IKT som inkluderar olika sorters texter på 
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sin fritid. Att elever tränar upp sin läsförmåga med hjälp av IKT även utanför skolan stöds av 

en undersökning gjord av Casey m.fl. (2012) vilken visade att elever som fått använda datorn 

hemma hade framgångar i lästester i skolan.  

 

Däremot har flera av lärarna positiva erfarenheter av att program och appar där elever får öva 

bokstavsljud och lyssna till uttalet av ord, kan vara till stor hjälp särskilt för elever med 

svenska som andraspråk och för elever som har svårt med att knäcka läskoden och behöver 

öva sitt läsflyt.  

7.1.3 Vilka erfarenheter har lärare i form av för- och nackdelar med att använda IKT 

vid läsning? 

 

Hälften av våra intervjuade lärare svarade att den interaktiva skrivtavlan är ett bra verktyg för 

dokumentation. Just digitala verktyg för bedömning var något som Livingstone (2012) 

efterfrågade i sin undersökning. I vår undersökning svarar ett par lärare att de inte tycker att 

programmen och apparna är bra, medan ett par andra lärare säger att tekniken ofta krånglar. 

Även forskning redovisar att teknik som krånglar kan vara en nackdel som bidrar till att 

lärarna väljer att inte använda IKT i sin undervisning (Liberg 2014). 

Lärarnas minskade kontroll 

I vår undersökning framkommer att hälften av lärarna upplever att de tappar kontroll över vad 

eleverna gör då de tillåts använda datorer och surfplattor. Detta stämmer överens med 

forskning där lärarna uttrycker att de inte kan vara säkra på att eleverna ägnar sig åt de 

uppgifter lärarna gett dem (Grönlund m.fl. 2014; Jedeskog 2007). Å andra sidan uttryckte 

flera lärare vi intervjuade att man aldrig kan vara riktigt säker på att eleverna gör de uppgifter 

de borde göra, oavsett om IKT används eller inte. Det finns emellertid dataprogram som 

lärarna kan använda sig av, till exempel Classroom, där läraren kan följa elevernas 

arbetsprocess och se om de löser uppgifterna eller inte.  

Utbildning och fortbildning i IKT 

Majoriteten av de intervjuade lärarna säger att de vill lära sig mer om de digitala resurser de 

har tillgång till och hur de kan användas pedagogiskt i undervisningen. Tidsbrist är en av de 

faktorer som spelar roll i lärarnas planering, de upplever att de inte hinner lära sig ett nytt 

tillvägagångssätt. Intresset finns hos de flesta intervjuade lärarna att använda IKT i 

undervisningen. Lärarna upplever att de får för lite fortbildning och bara några få vill offra 

sin fritid för att lära sig på egen hand. Vidare behöver lärarens pedagogiska insatser när det 

handlar om användning av digitala läromedel utvärderas för att ta reda på vilken slags 

fortbildning de skulle behöva. Att endast sätta elever vid surfplattor med en läsapp och 

undersöka hur de då lär sig medför att det är elevens egen förmåga till inlärning som 

utvärderas snarare än interaktionen och vägledningen från läraren.  

 

Även den forskning vi läst visar att det är lärare med intresse och engagemang gentemot 

utvecklingen av IKT som lyckas med sin digitala undervisning. På de skolor där lärarna haft 

framgångar med 1:1 har det berott på tillvägagångssättet, att de lärt sig handleda istället för 

att undervisa. (Fleischer 2013; Grönlund m.fl. 2014).  
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Lärarnas föreställning om kollegors kunskaper i IKT 

I vår undersökning framkommer ett förvånande resultat när det gäller lärarnas föreställning 

om kollegors kompetens och användning av IKT. Det visar sig att flera av lärarna anser att de 

själva inte använder sig lika mycket av digitala resurser som de tror att deras kollegor gör. De 

säger också att de själva inte är representativa för hur lärare egentligen använder sig av IKT 

eftersom de tror att de använder surfplattor och datorer mindre än kollegorna. Intervjuerna 

visar att lärarnas användning av IKT inte skiljer sig mycket åt trots deras föreställning. I den 

forskning vi läst framkommer ingen liknande information. 

En dator per elev 2020 

Att Sverige ska vara i topp när det gäller digitalisering är en målsättning från regeringen. De 

styrande i Sverige har beslutat om en satsning som innebär att alla elever ska ha en egen dator 

eller surfplatta år 2020. Om detta ska resultera i vidgat lärande och tillvaratagande av elevers 

förkunskaper samt främja lärande tillsammans i klassrummet, är en av förutsättningarna att 

lärarna stöttas. Att bara satsa på hårdvara kommer inte att ge önskat resultat, skolorna måste 

också utbilda lärare och köpa in lämpliga digitala läromedel. Flera studier visar att endast 

införandet av IKT i skolor inte automatiskt ger bättre lärande (Ciampa 2012; Grönlund m.fl. 

2014). De visar även att de digitala resurserna inte automatiskt används mer frekvent, och 

inte heller på ett mer kreativt sätt (Livingstone 2012). Om datorerna endast används till att 

skriva på är det en onödig kostnad för skolorna.  

 

Elevers tillgång till digitala verktyg utanför skolan ser olika ut. Skolan ska verka utjämnande 

så till vida att de kunskaper som eleverna inte får utanför den ska skolan ge (Blomgren 2016). 

Det blir då viktigt att lärare ger elever som saknar digitala tillgångar i hemmet möjligheter att 

arbeta med dessa i skolan. Eftersom det hör till lärarnas uppdrag att låta eleverna arbeta med 

olika medier borde det vara ett skäl för lärare till att använda IKT i sin undervisning 

(Skolverket 2011).  

  

I forskning framkommer även att införandet av IKT i skolorna inneburit en stor omställning 

för lärarna i form av förändrat tillvägagångssätt beträffande lektionsplanering, genomförande, 

bedömning och uppföljning (Fahlén 2002; Grönlund m.fl. 2014; Jedeskog 2007). Enligt vår 

undersökning finns lärare som skapar eget material och de som inte tycker att det finns tid till 

att göra det. Detta stämmer med forskning som visar att lärares inställning till IKT delar in 

dem i två läger, där vissa ser möjligheter medan andra ser svårigheter (Fleischer 2013). 

 

Det är uppenbart att skolledningens positiva inställning till att digitalisera är en av faktorerna 

som avgör om den blir lyckad (Grönlund 2014; Grönlund m.fl. 2014). Lärarna i vår 

undersökning är till övervägande del positiva till att använda IKT i sin undervisning. Under 

förutsättning att deras positiva inställning gäller även för skolornas ledning, finns möjligheter 

att uppfylla visionen 2020.  

7.1.4 Betydelsen av IKT ur ett lärandeperspektiv  

 

I det här avsnittet diskuterar vi flera olika aspekter när det gäller kopplingen till teoretiska 

perspektiv. En handlar om själva lärandet och hur det går till, och en annan handlar om vilken 

roll IKT spelar i lärandeprocesser. Till sist kopplar vi ihop olika metoder som beskriver hur 

läsinlärningen sker med begreppen literacy och multimodalitet. 
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Att arbeta med texter med hjälp av IKT i par och mindre grupper kan kopplas till 

sociokulturella perspektiv så till vida att eleverna lär tillsammans i en social kontext med 

tangentbordet som ett medierande verktyg (Säljö 2012). När läraren visar texter för alla 

elever genom dokumentkamera eller via projektor kan läraren tillsammans med de digitala 

verktygen utgöra en del av stödstrukturen i den interaktiva situationen. Detta stöds av 

forskning som visar att då elever samarbetar hjälper de även varandra att erhålla nya 

färdigheter (Larson 2010; van Wyk & Louw 2008). Den nya tekniken medför att läraren 

behöver lära eleverna att hantera den vilket kan jämföras med det som Vygotskij benämner 

som scaffolding (Vygotskij refererad i Säljö 2012, s. 194). Detta gäller både handhavandet av 

de tekniska resurserna och förmågan att förstå digitala och multimodala texter (Grönlund 

m.fl. 2014; Schmidt 2013). Vår undersökning visar att majoriteten av lärarna känner att de 

saknar kompetenser att involvera digitala verktyg i undervisningen och bidra med rätt 

scaffolding. En effekt av detta är att de inte använder IKT i den utsträckning de själva skulle 

önska.  

 

I tidigare forskning framkommer att särskilda läsappar tillsammans med lärarhandledning 

jämte formativ bedömning ger goda resultat för elevernas progression. Undersökningarna 

visar att de lärare som känner sig bekväma med och är intresserade av IKT använder det i 

större utsträckning än de lärare som känner sig osäkra eller är negativa mot nya arbetssätt 

(D’Agostino m.fl. 2016; Goodwyn 2014; Jimoyiannis & Komis 2007). Även i vår 

undersökning finns lärare som är intresserade av att använda IKT och som lägger tid på att 

göra eget material samt införskaffa material.   

 

Enligt kognitivistisk teori sker barns tänkande i olika stadium och därför måste 

undervisningen anpassas till det stadium eleven befinner sig i (Piaget 2008, s. 96). I och med 

IKT öppnas möjligheter att individanpassa undervisningen efter elevernas kunskapsstadium 

på ett helt annat sätt (D`Agostino m.fl. 2016; Grönlund m.fl. 2014; Larson 2013). De lärare i 

vår undersökning som arbetade med datorer dagligen uttryckte att en av fördelarna med IKT 

var att det var lättare att individanpassa och göra formativa bedömningar. När eleverna 

arbetar med dataprogram finns möjlighet att spara deras arbeten. Detta gör det lättare för 

läraren att ge eleverna återkoppling och bidrar till pedagogisk dokumentation. 

 

Även om det behavioristiska perspektivet inte står så högt i kurs i dagens skola är det i viss 

utsträckning relevant i sammanhanget. När eleverna arbetar med dataprogram och läser e-

böcker där de får direkt respons på följdfrågor sker lärande på ett sätt som kan relateras till 

behavioristiska teorier. Även forskning om ASL visar att då eleverna genom talsyntes får 

orden de skrivit upplästa får de direkt respons som visar om de är rätt- eller felstavade 

(Liberg 2014; Wiklander 2014). Tanken är att i och med en positiv respons lär sig eleven att 

det är rätt svar och får gå vidare. Detta kan liknas vid det behaviorismen kallar betingning 

som fås genom positiv förstärkning av ett beteende, eller i det här fallet att eleven får gå 

vidare då den svarat rätt (Skinner 2008). I vår undersökning framkommer att ingen av lärarna 

använder sig av digitala böcker i sin undervisning. Däremot får eleverna då de arbetar med 

appar och dataprogram samma sorts återkoppling när de svarar på frågor och får då 

omedelbart reda på om de svarat rätt eller fel. Även den lärare som använde sig av läsapp i 

sin undervisning med elever med svenska som andraspråk uttryckte att eleven fick direkt 

respons via appens talsyntes. Flera av lärarna i vår undersökning anser att de saknar 

pedagogiskt utformade program med fokus på läsning och läsförståelse. 

 

Åsikterna om vilken metod som är lämpligast att använda när elever ska lära sig läsa och 

knäcka läskoden har varierat genom åren, mellan den analytiska och den syntetiska metoden 
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(Fast 2008; Längsjö & Nilsson 2005). Oavsett vilken metod lärare använder sig av kommer 

eleverna under läsinlärningsprocessen att möta olika former av texter i samband med de 

digitala medier som de kommer i kontakt med. Begreppet literacy har olika betydelser i olika 

kontexter, och när det handlar om digitala medier inbegriper det även förmågan att vara 

kritisk mot innehållet (Liberg m.fl. 2013). Med utvecklingen av nya teknologier följer ett 

behov av nya förmågor och kunskaper, vilket även innefattar hur man läser en text digitalt 

(Larson 2013). Om lärare har möjlighet att koppla in sin dator till en projektor och visa texten 

för alla underlättar det för eleverna att följa med. Läraren kan då gå igenom specifika verktyg 

och strategier som eleverna kan ha användning av när de ska arbeta med texthantering vid 

olika skärmar (Selander & Kress 2010).  

 

I vår undersökning framkommer att flera lärare och även elever tycker om att arbeta med 

läsning i traditionella böcker. Det framkommer även att lärarna använder sig av digitala texter 

då de visar filmer, information och instruktioner men att fokus då kanske inte ligger på själva 

läsningen utan mer på att eleverna ska få förståelse för hantering av digitala texter. Lärare 

behöver integrera nya former av literacy som eleverna möter i digitala sammanhang, med det 

traditionella arbetet med penna, papper och analoga texter (Larson 2013). 

 

De nya språkliga landskap som blir tillgängliga med digitala verktyg innebär att lärare 

behöver kunna reflektera om innehållet och dra slutsatser för att kunna lära ut dessa förmågor 

till eleverna (Schmidt 2013). Att lärare använder sig av såväl digitala som traditionella texter 

i sin undervisning, ger eleverna möjlighet att utveckla de olika strategier som behövs för att 

bearbeta respektive text (Larson 2013). Lärarkompetens gällande dessa olika strategier och 

medier är väsentlig för att de ska kunna involveras i klassrummen. Hur läraren personligen 

föredrar att läsa sina texter ska inte påverka elevernas tillgång till vare sig böcker eller 

skärmar. Inte heller ska e-böcker ersätta traditionella böcker utan vara ett komplement 

(Larson 2013). I vår undersökning framkommer inte att lärarna ser en konflikt mellan att läsa 

traditionella böcker och att läsa digitala texter. Men när det gäller läsundervisning säger 

majoriteten att de använder traditionella läseböcker med uppgifter till. En tolkning av 

intervjuerna är att lärarna arbetar på ett sätt som de är vana vid och känner sig trygga med och 

behärskar väl.  

 

I det här avsnittet har vi redogjort för våra resultat utifrån våra forskningsfrågor. Vi har också 

diskuterat digital läsning och traditionell läsning samt kopplat betydelsen av IKT till 

teoretiska perspektiv. 

 

7.2 Slutsatser 
 

I följande avsnitt redogörs för svårigheten med att jämföra olika tekniska hjälpmedel i 

klassrumskontexten. Tillgången till dessa hjälpmedel skiljer sig mellan skolor och när det 

gäller hur lärare använder dem i läsundervisningen. 

 

Det är vitt skilda kontextuella förhållanden i den forskning vi tagit del av. De består av olika 

stora forskningsgrupper både när det gäller kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Trots 

dessa olikheter framträder en gemensam bild både när det gäller tillgången till hård- och 

mjukvara samt hur lärare använder sig av dessa. Då lärare får redskap, resurser i form av 

pedagogiskt material, fortbildning, tekniskt stöd och en positiv uppbackning gynnar detta 

både lärare och elever i undervisningen.  
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Samtidigt framkommer att det är trögt att förändra skolans sätt att arbeta. Ett skäl till detta 

som forskningen tar upp är att det inte varit skolorna själva som varit drivande till att 

implementera digitala verktyg i skolan, utan att dessa initiativ har kommit utifrån politiska 

beslut (Livingstone 2012).  

 

Själva begreppet IKT kan inkludera en mängd tekniska hjälpmedel och digitala resurser. Om 

vi i vår undersökning inriktat oss endast på läsning med surfplattor och datorer hade 

resultatdiskussionen sett annorlunda ut. Lärarna i våra intervjuer använder sig av flera olika 

artefakter medan den forskning vi läst där det främst handlar om att läsa texter på surfplattor, 

läsplattor och datorer. Fördelen är att vi genom att intervjua lärare om IKT fått insikt i att de 

kan arbeta med en text på flera olika sätt beroende på vilket tekniskt hjälpmedel de har 

tillgång till. Vi kan inte göra anspråk på att vår genomläsning av tidigare forskning är 

heltäckande, utan det kan finnas forskning som undersökt hur lärare använder till exempel 

interaktiv skrivtavla i läsundervisning. 

 

Lärarnas användning av IKT har betydelse för elevernas läsinlärningsresultat. Surfplattor och 

datorer är inte jämförbara med övriga tekniska hjälpmedel eftersom elevernas arbete med 

dessa är mer självständigt jämfört med när läraren använder sig av interaktiv skrivtavla eller 

projektor och diskuterar med hela klassen. Elevernas progression påverkas också av om de 

arbetar individuellt eller interagerar med andra elever. 

 

När det handlar om lärares inställning till att använda IKT överväger de positiva aspekterna i 

den forskning vi läst. Vår undersökning visar att majoriteten av lärarna har en positiv 

inställning i synnerhet till de digitala resurser som finns i deras klassrum vilka är smartboard, 

projektor och dokumentkamera, men också till andra digitala verktyg. Lärarna säger att om 

de skulle ha tillgång till en dator eller en surfplatta per elev skulle de använda dessa mer i sin 

undervisning. Detta motsägs av den forskning vi har läst, som gör gällande att det inte är helt 

enkelt att integrera digitala verktyg i undervisningen. Dels beror detta på att lämplig 

mjukvara saknas eller att den mjukvara som finns saknar förankring i skolans styrdokument, 

dels beror det på vilken uppbackning lärarna har från skolledningen i form av utbildning och 

tekniskt stöd.  

 

Emellertid visar vår undersökning att lärares inställning och intresse går hand i hand med hur 

mycket de använder IKT i undervisningen. De lärare som uttrycker sig negativt om 

användningen av surfplattor framför att eleverna tids nog kommer att få arbeta med dem och 

att de saknar lämpligt pedagogiskt material. De lärare som är negativt inställda till datorer 

uttrycker att det finns för lite material att tillgå.  

 

Svaren vi fått av de intervjuade lärarna visar att de använder digitala verktyg på ett 

traditionellt sätt och bedömer elevernas kunskapsbyggande genom traditionella tester, vilket 

får oss att undra om digitaliseringen används till sin fulla potential. Nya verktyg ger 

möjligheter och nya sätt att interagera för att skapa kunskap men kräver också att elevernas 

lärprocesser bedöms på ett nytt sätt (Livingstone 2012).  

 

En slutsats som vi drar av vår undersökning är att trots att Sverige är ett av de ledande 

länderna i världen när det gäller att utrusta skolorna med hårdvara så används dessa 

förhållandevis lite i undervisningen. Detta beror till stor del på att det saknas mjukvara för 

lärarna att arbeta med. I och med denna slutsats kan vi bekräfta vår hypotes. 
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Lärarna ser inte heller någon pedagogisk vinst i att använda surfplattor och datorer i 

läsundervisningen med de yngre eleverna. Lärarna tror även att många av eleverna använder 

digitala verktyg under sin fritid och på så sätt tillägnar sig kunskap om dem. De har därmed 

missat de positiva resultat som tidigare forskning redovisat när det gäller att förbättra elevers 

läsning med hjälp av IKT. Forskning visar dessutom att en av de fördelar lärarna ser med att 

inkludera IKT i läsundervisningen är att eleverna verkar mer motiverade i och med den 

snabba återkopplingen som programmen ger (Fleischer 2013; Liberg 2014; van Wyk & Louw 

2008; Wiklander 2014). 

 

Den här undersökningen kan endast bidra med begränsad information om hur lärare använder 

sig av olika digitala tekniker när det gäller läsundervisningen eftersom vårt urval består av 

några få kvalitativa intervjuer. Tiden för arbetet har varit knapp vilket gjort att 

undersökningen inte varit så omfattande i förhållande till hur många verksamma lärare det 

finns i landet. 

 

Slutligen vill vi hålla med forskare som för fram att frågan egentligen inte är om vi ska arbeta 

med digitala resurser i skolan utan hur vi ska implementera dem så att de blir en naturlig del i 

undervisningen (Livingstone 2012). Vidare torde dessa digitala resurser då lärarna fått mer 

kunskap om hur de kan användas, kunna bidra till mer utmanande, stimulerande och elevnära 

undervisning. 

 

7.3 Slutord 
 

För att kunskapskraven i läsning för årskurs 3 ska kunna uppnås krävs att eleven kan läsa 

elevnära texter. Även om skolan ska verka kompensatoriskt i den mening att ge eleverna 

kunskaper och erfarenheter som de kanske inte får hemma kan detta vara problematiskt. De 

elever som sitter mycket framför datorn tycker troligtvis att de texterna är bekanta och kanske 

lättare att läsa än analoga texter. De elever som å sin sida inte har dator eller läsplatta hemma 

upplever kanske att de inte är så förtrogna med digitala texter. Läraren har troligtvis elever 

med varierande erfarenheter av datorer och läsplattor. Utmaningen blir att ge eleverna olika 

texter både i analog och digital form så att de får möjlighet att öva bägge. Kanske faller det 

sig naturligare att läsa på endera sättet än det andra, kanske är det själva avkodningen som är 

utmaningen oavsett formen på texten.  

 

Dagens skola ska vara individanpassad, vilket innebär att läraren bör anpassa undervisningen 

efter varje enskild elev. Utifrån kognitivismens tanke om stadier när det gäller elevers 

kognitiva utveckling, har vi en skola som delar in elever efter ålder och inte efter kunskaper. 

Med hjälp av IKT i undervisningen skulle lärare kunna anpassa undervisningen mer efter 

varje enskild individ. Det vill säga att en elev som har goda kunskaper i ett ämne ska kunna 

utmanas med digitala läromedel på en högre nivå under tiden som läraren handleder resten av 

klassen. Samtidigt kan uppdelningen i ämneslektioner jämnas ut och ersättas med en mer 

ämnesintegrerad undervisning. Med IKT i undervisningen erbjuds möjligheter till en mer 

varierad undervisning där eleverna får möjlighet att arbeta med fler förmågor än endast dem 

som ämnet kräver. Dessutom skulle IKT kunna göra det lättare för lärare att följa upp 

elevernas progression med hjälp av bra utformade appar och program.  

 

Många av dagens elever uttrycker sig multimodalt och för att lärarna ska kunna bedöma alla 

varianter av arbeten som eleverna producerar ställs det nya krav. Det gäller att lärarna är 

uppdaterade och engagerade i dagens IKT. Undervisningen ska vara individanpassad och 

bedömningen formativ, men om vissa uttrycksformer som till exempel elevers digitala 
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kunskaper inte bedöms som likvärdiga misslyckas skolan med sitt uppdrag. Alla elever har 

rätt till en likvärdig utbildning, men om detta ska ske måste lärarna vara kompetenta nog att 

ge eleverna likvärdiga individanpassningar och bedömningar. 

 

Förslag till framtida forskningsfrågor skulle kunna handla om att undersöka hur lärare som 

lyckas med att integrera digitala verktyg i sin undervisning de facto gör. Det skulle vara av 

intresse för att på det viset kunna sprida den informationen till andra lärare och skolor. Det 

skulle kunna bidra till att underlätta för lärare i hur de skulle kunna använda dessa resurser 

tillsammans med traditionella undervisningsmetoder. En annan viktigt aspekt bör vara att 

lärare får fortbildning för att känna trygghet i att använda både hård- och mjukvaror. De 

behöver även få hjälp med att införa digitala resurser på ett enkelt sätt i undervisningen redan 

från förskoleklass.  
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Bilaga A 
 

1. Vilka tekniska hjälpmedel har du tillgång till i din undervisning?  

 

2. Används surfplatta, Smartboard, Webcam, dator i läsundervisning? 

 

3. Om du svarat nej på någon av ovanstående teknik, förklara varför de inte används/finns? 

 

4. I vilken utsträckning använder du IKT med eleverna när det gäller läsning? 

 

5. Har du som lärare fått utbildning att använda någon av de ovanstående teknikerna? 

 

6. Om du svarat ja, hur har du fått utbildningen (i skolan via fortbildning, av en kollega på 

tumanhand, hemma av eget intresse osv.) 

 

7. Om du svarat nej, har du tankar om eller vet varför detta inte har skett? 

 

8. Har du erfarenhet av vilket som fungerar bättre av de tekniska hjälpmedlen när det gäller 

läsundervisning?  

 

9. Får du hjälp med hur man kan använda teknik i läsundervisningen av kollegor? Någon 

annan? 

 

10. Har du någon uppfattning om eleverna föredrar läsning med någon teknik framför läsning 

av texter i böcker, tidskrifter osv.? 

 

11. Har du tillgång till färdiga program eller skapar du eget material för eleverna? 

 

12. Vad tycker du att det finns för fördelar/nackdelar med att använda IKT i 

läsundervisningen? 

 

13. Vad beror det på att du inte använder mer digitala verktyg i din undervisning? 

 

14. Hur länge har du arbetat som lärare? 
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