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Sammandrag  
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare skapar en likvärdig svenskunder-

visning med digitala verktyg. Frågeställningarna utgår från läroplanen som reviderades 2018 

för att inkludera digitala verktyg i läroplanen. De frågeställningar som ställts för att besvara 

syftet är (1) På vilka vis arbetar de kommunala skolorna i en vald kommun i svenskundervis-

ningen utifrån digitala verktyg för att inkludera individer i ett didaktiskt perspektiv? och (2) 

Vad har och kan det ökade implementerandet av digitala verktyg i läroplanen ha bidragit till i 

svenskundervisningen hos några lärare i årskurs F–3? Metodvalen för studien är kvalitativ 

semistrukturerad intervju och kvantitativa strukturerade observationer som genomförts på fem 

lärare från tre mångkulturella skolor inom en vald kommun. Resultatet påvisade att det saknas 

intresse och kunskap hos lärare för att inkludera de digitala verktygen på det sätt som krävs av 

dem. Utöver det, visade resultatet att satsningar på digitala verktyg skiljer sig mellan de tre 

skolorna. Utkomsten av resultaten visar att eleverna i de tre skolorna inte får en likvärdig 

svenskundervisning trots att läroplanen eftersträvar likvärdig utbildning för samtliga elever och 

ett kompensatoriskt arbete med elevernas hem.           

Nyckelord: Digitalisering, digitala verktyg, digital kompetens, likvärdig utbildning, ledarskap, 

didaktiska frågor, estetiska uttrycksformer, multimodalitet, traditionell skola 

Abstract 

The purpose of this degree thesis was divided into two sections of questions. The questions 

were connected to the revision made 2018 of Swedish curriculum to include digital tools. The 

investigation of the first question was to examine what knowledge five primary teachers from 

three municipal schools from segregated area in a chosen municipality have got to include dig-

ital tools to plan and perform lessons in the subject teaching of Swedish. The second one is 

connected to segregation issues in Sweden and pupils’ individual knowledge learning. The in-

vestigation was based upon whether the teachers use digital tools to include each pupil in the 

subject teaching of Swedish and if the lessons emanated of the didactic questions. The method 

used was semi-structured qualitative interview and structured quantitative observation. The re-

sult pointed to that several teachers in the three chosen municipal schools did not have the 

interest or the knowledge in digital tools that is required from them. Beyond that, results indi-

cated that the amount of investments of digital tools differed amongst the three schools. The 

outcome of the results indicate that pupils in these three schools get various education which 

should not occur when curriculum endeavors for equivalent education for all and schools com-

pensatory work collaborated with the pupils home.           

Keywords: Digitalizing, digital tools, equivalent education, digital competence, leadership, di-

dactic questions, aesthetic forms of expressions, multimodality, traditional school 
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1. Inledning 

We watch the shows, we watch the stars 

On videos for hours and hours 

We hardly need to use our ears 

How music changes through the years 

Let's hope you never leave, old friend 

Like all good things on you we depend 

So stick around 'cause we might miss you 

When we grow tired of all this visual 

 

Ovan kan ni läsa några rader av låten Radio Gaga från musikgruppen Queen, skriven av Roger 

Taylor år 1984. Queen målar upp en dystopi över det paradigmskifte som skett från radio som 

masskommunikatör till video och tv. Gruppen utrycker en misströstan med orden: Vad händer 

när man tröttnar på allt det visuella? Vad de sjunger om kan liknas med det pågående para-

digmskifte som sker från vår tids traditionella medium till digitala verktyg. Digitaliseringen 

har förgrenat sig med stormfart på flera sätt hos invånarna i Sverige. Surfplattor, smartphones 

med flera digitala enheter sätts i händerna på barn och då och då frågar sig vuxna om använd-

ningen av dem alltid är nödvändig. Barn och ungdomar tillbringar mer tid framför digitala 

verktyg i jämförelse med vad barn har gjort tidigare (Statens medieråd, 2017a, b). Det kan oroa 

flera av de vuxna som inte är uppväxta i den omfattning digitaliseringen har nu. 

Samtidigt som digitaliseringen ökar med stormfart har samhället skapat förväntningar att sko-

lan ska ha följt med i samhällets digitalisering. Förväntningarna kan ha lett till antaganden om 

att skolan har en uppdaterad syn på användandet av digitala verktyg. Det kan finnas lärare som 

följt med i den digitala utvecklingen genom att självmant vara aktiva i svenskundervisningen 

och inkludera digitala verktyg. Det kan även finnas lärare som valt att inte använda digitala 

verktyg överhuvudtaget. Vissa elever kan ha bekantat sig med digitala verktyg både hemma 

och i skolan, medan andra elever inte har fått bekanta sig med digitala verktyg alls. Skolverket 

(2011) har i uppdrag att förbereda elever på att leva och verka i samhället (Skolverket, 2011:7). 

För att alla elever ska få samma förutsättningar för att använda digitala verktyg i skolan och få 

tillräckligt god digital kompetens för att verka i samhället, har skolans läroplan (Skolverket, 

2011) reviderats år 2018 för att öka implementeringen av digitala verktyg i svenskundervis-

ningen. Möjligheterna med att använda digitala verktyg som utbildningsplattform är oändliga. 

Däremot har lärare tidigare inte förväntats att inkludera digitala verktyg i svenskundervis-

ningen i samma utsträckning som nu. I den upptrappade utvecklingen kan betydelsen av att 

lära sig om hur man kan använda de digitala verktygen i svenskundervisningen bli bortpriori-

terad eller bortglömd. När kunskap blir bortprioriterad kan förutfattade meningar skapas vad 

gäller de digitala verktygens inkludering och resultatet blir inte som förväntat. Samhället, vård-

nadshavare och barn förväntar sig att skolan ska erbjuda alla elever en värdefull och menings-

full tid i skolan. Det ska inte ha betydelse var en elev väljer att gå i skolan; kvaliteten på svensk-

undervisningen ska vara likvärdig oavsett var än eleven utbildar sig. 

Skolans ansvar är att se till att eleven är förberedd inför livets utmaningar i den stund den 

undervisas, till den dag då den lämnar skolan. I liknelse med misströstan Queen sjunger i sin 
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låt Radio Gaga, kan en lärare fråga sig: “Vad händer när man tröttnar på digitaliseringen?” och 

“Förbereder jag eleven på rätt saker?”. 

 

1.1. Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka vad som krävs av lärare för att skapa en meningsfull 

och likvärdig utbildning med digitala verktyg i svenskundervisningen för eleven i årskurs F–3. 

Vi vill även undersöka om kommunanställda lärare inom en vald kommun har vad som krävs 

för elevens lärande utifrån vad styrdokument, teorier och forskning yrkar på. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

Vi vill besvara följande frågor: 

 På vilka vis arbetar de kommunala skolorna i en vald kommun i svenskundervisningen utifrån 

digitala verktyg för att inkludera individer i ett didaktiskt perspektiv? 

 Vad har och kan det ökade implementerandet av digitala verktyg i läroplanen ha bidragit till i 

svenskundervisningen hos några lärare i årskurs F–3? 
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2. Bakgrund  

I bakgrunden presenteras viktiga begrepp, skolans organisation och arbete i svenskundervis-

ningen med digitala verktyg och studiens teorier. 

2.1. Viktiga begrepp för studien 

Digitalisering 

Digitalisering definieras enligt Nationalencyklopedin ursprungligen som en omvandling av in-

formation från analog till digital representation. Text och bild omvandlas till en sifferserie be-

stående av ettor och nollor. Digitaliseringen är övergången till ett digitalt informationssam-

hälle. Grundläggande för digitalisering är att information finns i digitalt format, där verktyg 

som mobiltelefoner och datorer används för att hantera informationen. 

Digitala verktyg 

Digitala verktyg avgränsas i det här examensarbetet till verktyg som används i svenskunder-

visningen och behöver ström eller batteri för att fungera. Digitala verktyg kan vara av hårdvara 

och mjukvara. Exempel på hårdvaror kan vara fysiska verktyg som surfplattor, datorer, projek-

torer, smartboards, robotar, hörlurar, datormöss och dokumentkameror. Exempel på mjukvaror 

kan vara applikationer och datorprogram. 

Digital kompetens 

Den digitala kompetensen är vad vi menar lärarens eller elevens kunskap i att använda och 

undervisa om digitala verktyg. 

Ledarskap  

Ledarskap definieras av Nationalencyklopedin som att ledarskap utövar de faktiska lednings-

uppgifterna inom bland annat: organisation, stat eller företag. Ledarskapet förutsätter att upp-

gifter ska lösas och mål ska nås. 

Didaktik 

Didaktik definieras enligt Nationalencyklopedin som läran om svenskundervisningens och in-

lärningens teori och praktik. Synonymer till didaktik är: lärande, pedagogiskt arbete och ut-

bildningsvetenskap. Didaktik kan förklaras som svenskundervisning och lärande i relation till 

bland annat: kunskapstraditioner, normer och kunskapspraktiker, att didaktiken omfattar hur 

man utvecklar förmågor och identitet samt kunskap och färdighet. Tyska didaktiker gjorde en 

uppdelning av didaktiken med frågorna: hur, vad och varför.  

Estetiska uttrycksformer 

Orden estetik och uttryck kan ha flera betydelser enligt Nationalencyklopedin. Vi väljer att 

förklara det med att eleven kan använda sig av estetiska uttryck för att kommunicera. Det kan 

vara med hjälp av kroppsrörelser, dramatiseringar, berättelser, musik och konstnärliga objekt 

som bilder eller skulpturer (Skolverket, 2017:56; Andersson, 2014:48–55). 
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Traditionell skola 

Vad vi menar med traditionell skola utgår från att eleven ska lyda läraren och att all kunskap 

kommer från läraren. I traditionell skola planerar läraren lektioner utefter när en lektion ska 

vara, hur länge den ska pågå och läraren bestämmer vad som ska göras (Steinberg, 2013:26–

35). 

Multimodalitet 

Enligt Svenska akademiens ordbok (2018) betyder ordet multi vad “som omfattar åtskilliga av 

den storhet som framgår av sammanhanget”. Synonym till multi är mångfaldig. Ordet modali-

tet betyder något “som har att göra med (talarens) förhållningssätt till visst yttrande i mots. till 

yttrandets rent sakliga innebörd” (Svenska akademiens ordbok, 2018). Vi tolkar därmed mul-

timodalitet som att man kan använda sig av flera uttrycksformer, estetiska som icke estetiska 

för att visa, förklara och lära sig.    

Likvärdig utbildning 

Ordet likvärdig utbildning nämns i läroplanen (Skolverket, 2011) ett flertal gånger. Begreppet 

används för att förklara elevens lika värde och rätt till utbildning. Likvärdig utbildning är det-

samma som att följa värdegrundsfrågor där man utgår från elevens behov (Skolverket, 2011:6).    

 

2.2 Skolans organisation och arbete 

2.2.1. Styrdokument   

Samtliga svenska medborgare har skolplikt i grundskolan (SFS 2010:800, 7 kap. 2 §). Skol-

plikten gäller från förskoleklass, det år barnet fyller sex år, till det att barnet slutar nian, det år 

barnet fyller 16 år. Det betyder att barn ska gå i skolan och att vårdnadshavare har ansvar för 

att se till att deras barn går till skolan. Eleven, vårdnadshavare och samhälle ska känna sig 

trygga med skolans arbete. Oavsett varifrån eleven kommer och vem den är, ska eleven bli 

omhändertagen i skolan. Med stöd från skolan ska eleven utvecklas och bli det bästa den kan 

för att bidra till samhället. Styrdokumenten är skolans verktyg som ska svara för vad en elev 

ska erbjudas att lära sig under sin skolgång och varför den ska lära sig det. I läroplanen för 

grundskolan beskrivs det svenska samhällets internationalisering och rörlighet över nations-

gränserna. Det ställer krav på människors förmågor att leva med och inse de värden som ligger 

i en mångkulturell mångfald. Skolan ska främja förståelse för andra människor. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats, där det både finns en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla i skolan (Skolverket, 2011:5). Ett exempel på skolans uppdrag och 

värdegrund innefattar att förmedla och förankra grundläggande värden. Det gäller för att främja 

elevers lärande och göra dem förberedda på att verka och leva i samhället där digitalisering är 

vardag. Alla elever inom skolan ska skapa och få förståelse för digitaliseringens påverkan på 

individens och samhällets utveckling. Eleverna ska få och ges möjlighet att använda digital 

teknik och utveckla sina förmågor inom det området för att utveckla digital kompetens (Skol-

verket, 2011:7–8). 
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För att skolan ska ge en likvärdig utbildning och ta emot samtliga elever på ett likvärdigt sätt 

krävs ett öppet sinne. Det krävs kunskap om hur andra människor tänker och hur det kommer 

sig att de tänker på det vis de gör. Med användandet av digitala verktyg och internet i skola och 

fritid ökar elevens tillgång till information som inte läraren eller någon annan vuxen ger den. 

Det skiljer sig från hur den traditionella skolan såg ut. Eleven kan snabbt finna den information 

den önskar genom några knapptryck, oavsett om informationen är sann eller falsk. Demokrati 

i Sverige handlar om att alla parter har möjlighet att göra sig hörda. Det innebär att man har 

rätt att kritisera men även att man ska försöka komma fram till gemensamma lösningar. Demo-

krati bygger på fri åsiktsbildning. Åsiktsbildning kan baseras på de yttranden en människa hör, 

utifrån rättigheten yttrandefrihet, eller vad den läser, utifrån rättigheten tryckfrihet. Rättigheten 

innebär även att människan inte måste dela med sig av sin åsikt (Peterson, 2017:53–54). Ef-

tersom demokrati innefattar ovanstående rättigheter hör de ihop med opinionsbildning. Ordet 

opinion (engelska) är detsamma ord som ordet åsikt (svenska) och åsikter kan påverkas av de 

parter som opinionsbildaren lyssnar på. Eftersom demokrati innebär att samtliga som vill göra 

sig hörda får göra det, innebär det att åsikten kan påverkas från flera källor. Med internet sprids 

information snabbt. En trend som kan ses är att information inte längre sprids via tidningen 

som den gjordes tidigare, utan den sprids via sociala medier (Peterson, 2017:66–67). Inform-

ationsspridningen gör att lärare har ett stort ansvar för att undervisa om källkritik men även om 

hur man söker information som är sanningsenlig.  

 

Svenskundervisningen ska enligt det centrala innehållet i kursplanen i svenska (Skolverket, 

2011), för årskurserna F–3 innefatta digitala verktyg och digitala inslag. Eleverna ska få möj-

lighet att skapa bilder och skriva texter med digitala verktyg och medier som hjälpmedel. De 

ska få komma i kontakt med texter som kombinerar ord och bilder. Exempel är webbsidor, 

filmer och spel. Svenskundervisningen ska ge de lärdom om informationssökning och källkritik 

på internet (Skolverket, 2011:258–259). Läroplanen (Skolverket, 2011) reviderades år 2018 

för att implementera digitala verktyg i undervisningen. En revidering behövdes då digitali-

seringen har förgrenat sig längre och djupare in hos svenska medborgares vardag än vad den 

hade gjort vid utgivningen av läroplanen år 2011. Revideringen har påverkat samtliga ämnen 

då det övergripande målet är att stärka elevens källkritiska förmåga och förmåga att arbeta med 

digitala texter, medier och verktyg. Det övergripande målet innebär att eleven ska kunna an-

vända digitala verktyg på ett kreativt sätt; programmering ska införas som ett tydligt inslag och 

eleven ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle (Re-

geringskansliet, 2017:1). De generella förtydligandena i revideringen av läroplanen är att ele-

ven ska utvecklas i användandet av digital teknik på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. De som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma eleven på normer och värden samt på de möjligheter och 

risker som digitaliseringen medför. Skolbibliotekariens verksamhet ska användas för att stärka 

elevens digitala och språkliga kompetens (Regeringskansliet, 2017:2). I det centrala innehållet 

för svenska i årskurs 1–3 har revideringen medfört förändringar för att eleven ska kunna arbeta 

med digitala texter. Eleven ska under sin tid i årskurs 1–3 förbereda sig på innehållet i årskurs 

4–6. Vad som tillkommit nytt i det centrala innehållet för årskurs 4–6 är: Ansvarsfullt agerande 
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vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang (Regeringskansliet, 

2017:3). 

 

Trots att lagen säger att svenska medborgare har skolplikt förekommer det fall av ogiltig från-

varo i skolorna där några drabbas omfattande. Ett av skolans uppdrag är att skapa förståelse för 

andra människor och det skapas i mötet med andra människor (Skolverket, 2011:5–8). Det 

kräver att eleven kommer till skolan för att eleven ska kunna få den undervisningen. För att 

förhindra ogiltig frånvaro blir det av betydelse att uppmärksamma elever på normer och värden 

som samhället har till digitaliseringen. Digitaliseringen kan medföra risker (Regeringskansliet, 

2017:2) om elever från olika kulturer inte möts i skolan. Genom digitala verktyg kan man välja 

vem man ska integrera med. Det kan skapa klyftor i samhället om man inte har varit i kontakt 

med människor från andra kulturer eller samhällsgrupper. Man tror den ogiltiga frånvaron be-

ror på en samhällsförändring. För en tid sedan var det mer vanligt att vårdnadshavare arbetade 

när barnen gick i skolan och barnen gick kortare dagar än vad de gör idag. Flertalet vårdnads-

havare arbetar längre dagar och det händer att vårdnadshavaren är ledig medan barnet går i 

skolan men måste arbeta när barnet är ledigt. Det kan vara en anledning till att ett barn stannar 

hemma från skolan. Kommunikationssätt och tillgänglighet till underhållning har också för-

ändrats. Idag har många hushåll digitala verktyg som kan tillgodose behoven snabbt och det 

går att komma i kontakt med andra människor hemifrån. I jämförelse med innan digitali-

seringen hade förgrenat sig hade Sveriges medborgare begränsade kommunikationssätt och det 

kunde innebära att de behövde gå ut när de skulle träffa människor för att umgås (SOU, 

2016:18).    

 

Att svenskämnet är ett av ämnena i skolan beror på att eleven ska lära att utveckla sitt språk. 

Eleven ska efter sin utbildning känna sig trygg i det svenska språket, kunna anpassa sitt språk 

i förhållande till mottagaren samt kunna strukturera upp sitt språk. Eleven ska lära sig att läsa 

och skriva och kunna bearbeta sina texter. Eleven ska lära sig att uttrycka sig genom estetiska 

uttrycksformer. I svenskämnet finns huvudansvaret för att lära eleven att kunna söka informat-

ion och kritiskt granska den (Skolverket 2017:5–6). I årskurs 1–3 ska eleven lära sig att skap-

aren av en text påverkar innehållet (Skolverket, 2017:20). Läraren ska ha ett källkritiskt för-

hållningsätt och eleven ska vid mötandet av en text ställa sig källkritiska frågor om texten: Vem 

har skrivit, varför/hur är den skriven samt kan jag få information från andra ställen? (Skolver-

ket, 2019a). Något som endast nämns för elever i årskurs 1–3 är att de genom svenskämnet ska 

lära sig att lyssna. Att lyssna hör till uttrycksformer som att argumentera och formulera sig. 

Eleven ska få kunskap om hur det är i andra länder, samt hur det har varit i andra tidsåldrar 

(Skolverket, 2017:12–13). Eleven ska lära sig det ovanstående och en del av syftet med språk-

utvecklingen och målet med språkförmågan innefattar att eleven ska uttrycka sig och ta emot 

information genom digitala verktyg och medier (Skolverket, 2017:23–24). Med kunskaper och 

erfarenheter i att uttrycka sig och att lära av sina och andras erfarenheter ges eleven möjligheter 

i att finna sin identitet, respektera och förstå andra individer samt att bygga sin egen identitet 

(Skolverket, 2017:5–24). 

 



 

7 

 

Skolans uppdrag utgår ifrån ett samarbete med hemmet. Med stöd i samarbetet kan skolan 

arbeta kompensatoriskt eftersom: “Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 

2011:11). Det kompensatoriska uppdraget gäller även för vilka andra elever eleven möter under 

sin skolgång. I Skollagen finns det bestämmelser om placeringar vid kommunala skolor. Vård-

nadshavare får välja skola för sitt barn men lagen säger också att placeringen inte ska beröva 

ett annat barn en placering med närhet till sin skola (SFS 2010:800, 10 kap. 30 §). Det kallas 

för närhetsprincipen och den innebär att alla barn ska få möjlighet att ha nära till skolan – ifall 

inte vårdnadshavaren önskar något annat. På grund av närhetsprincipen och vårdnadshavarens 

rätt att välja skola finns det däremot en risk. De samhällsgrupper som träffas i skolan kan bli 

homogena. Eleven får då inte möjlighet att träffa människor från andra sociala och kulturella 

samhällsgrupper (Läs mer i avsnitt 2.3.3). Beroende på var eleven väljer att gå i skolan kan det 

vara avgörande för vilken mängd personal eleven får tillgång till. Skillnaderna kan ses mellan 

kommuner och län beroende på om eleven går i skolan i en storstad eller i en glesbygd. Snittet 

för mängden behöriga lärare inom en skola är 71,4 % men mängden kan variera mellan skolor. 

Mellan privata och kommunala skolor har kommunala statistiskt sett högre andel behöriga lä-

rare. I grundskolan är det vanligt att det är i genomsnitt 12,1 elever på en lärare och lärartätheten 

har ökat sedan tidigare undersökningar (Skolverket, 2018a). Behörigheten för lärare påverkar 

inte det kvalitetsarbete som varje skolenhet är skyldig till då alla som medverkar i skolan har 

ansvar för det (SFS 2010:800, 4 kap. 4 §).  

2.2.2 Målinriktat lärande 

Lärares arbete involverar att sätta upp mål för vad eleven ska lära sig under sin tid i skolan. Det 

gäller även för lärandet med digitala verktyg i svenskundervisningen. Målen baseras från styr-

dokumenten. Ett målinriktat lärande innebär att läraren vet var eleverna eller eleven är på väg 

i sitt lärande samt att läraren ser till att även eleverna vet var de är på väg. Läraren skapar själv 

tydliga vägar för eleven, och målinriktningen ska bero på vad eleven har lärt sig (Hattie, 

2016:72). J. Hattie (2016) har genomfört en evidensbaserad studie som han presenterar i sin 

bok Synligt lärande för lärare. Hattie menar att undervisningen ska vara synlig för att eleven 

själv ska få egenskapen att bli sin egen lärare och få lust att lära i ett livslångt lärande (Hattie, 

2016:16). Det är betydelsefullt att utveckla egenskaper hos eleven som kan hjälpa honom eller 

henne i den värld som den lever och växer upp i. Vad lärare och skolledare vill är att eleven 

ska kunna utveckla en kritisk bedömning och då behöver eleven lära sig att vara aktiv, kompe-

tent och eftertänksamt kritisk (Hattie, 2016:20). Hattie menar att eleven behöver verktyg för 

att den ska bli sin egen självständiga lärare. Om eleven inte ser hur den eller andra elever har 

lärt sig, är inte elevens lärande självständigt, då saknas möjlighet för eleven att lära sig på egen 

hand. En målsättning för läraren bör vara att göra inlärningen, det vill säga hur eleven lär sig, 

synlig för eleven (Hattie, 2016:127). Ifall man fokuserar för mycket på prestationer kan man 

missa vad eleven redan vet, kan göra och bryr sig om (Hattie, 2016:16). Hattie menar att lärare 

bör förvänta sig att elever i de yngre åldrarna ska utveckla självkännedom (Hattie, 2016:33). 

Hattie (2016) skriver om återkoppling som en del av synligt lärande och måluppfyllelse. Åter-

koppling är något som alla, elev som lärare och lågpresterande som högpresterande, borde få 

för att kunna utvecklas. Synliggörandet med återkoppling handlar om att få eleven att se vad 
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den gjort eller gör för att förstå vad den har lärt sig eller kommer att lära sig. Elever vet sällan 

vad som förväntas av dem eller vad de ska få ut av de uppgifter de gör i skolan. Det innebär att 

de inte gör vad som är förväntat av dem. Hattie berättar om tre återkopplingsfrågor som kan 

hjälpa en elev att utveckla sin självkännedom. Den första frågan lyder: ”Vart är jag på väg?” 

och den handlar om intentionerna för lärande, mål och riktmärken. Den andra frågan lyder ”Hur 

ska jag komma dit?”. Frågan förhåller sig till på vilket sätt eleven ska nå målen. Den tredje och 

sista frågan ”Vad är nästa steg?” är till för att eleven ska veta vad den kan göra för att nå målen 

(Hattie, 2016:157–161). Återkopplingsfrågorna och målen kan behöva variera för avseende 

hur man presenterar frågorna för eleven. Frågorna kan behöva förändras i förhållande till hur 

ofta de ställs, i förhållande till lärandesituation samt elevens ålder och tidigare erfarenheter 

(Hattie, 2016:72–73). 

Lärares didaktiska kompetens är en utgångspunkt som kan vara av betydelse för elevers lä-

rande. Den avser huruvida lärare utgår från de didaktiska frågorna; hur, vad och varför i 

svenskundervisningen. De didaktiska frågorna ska finnas i åtanke när lärare planerar, genomför 

och utvärderar sin svenskundervisning (Stensmo, 2008:7). Att de didaktiska frågorna finns i 

åtanke när lärare planerar sin svenskundervisning kan tillföra en medvetenhet. Exempelvis om 

varför de ska inkludera digitala verktyg, eller hur de digitala verktygen ska användas för att ge 

ett lämpligt komplement i elevers lärande i svenskundervisningen.  

Lärarna står närmast eleven, men de tar inte ansvaret för elevens utbildning ensamma utan hela 

skolan bidrar till elevens svenskundervisning. Skolan ska se till att de som arbetar där utgår 

från ett gemensamt arbetssätt för att höja måluppfyllelsen. Rektorn har ansvar i att ett kvali-

tetsarbete genomförs i sitt rektorsområde. Kvalitetsarbetet innebär att skolan förhåller sig till 

de krav som skolan ska följa. Exempel på krav som ställs är: att bidra till elevens utveckling 

och lärande, följa övergripande mål och riktlinjer från läroplanen, att organisera svenskunder-

visningen utefter ett arbetssätt som genererar trygghet samt att ta hänsyn till forskning och 

beprövade erfarenheter. Arbetet ska dokumenteras. Det är en förutsättning för att arbetet ska 

kunna utvärderas genom kritiskt granskande och jämförande arbetssätt (Skolverket, 2019b). 

De krav som nämns utgår från att upprätthålla skolplikten som Sveriges medborgare ska följa. 

Att upprätthålla det kravet innebär på lång sikt att eleven ska ha fått erfarenheter från skolan. 

Däremot, för att eleven ska kunna få erfarenheter som skolan ska erbjuda krävs det att eleven 

ska vilja gå i skolan. Det innebär att eleven ska trivas och känna sig trygg där (SFS 2010:800, 

7 kap. § 2).   

2.2.3 Digitalisering i skolan 

När samhället förändras bör skolan utvecklas tillsammans med det. Att skolan ska tillåta sig att 

utvecklas och förändras är en del av det kompensatoriska arbetet. Digitaliseringen är en del av 

människans liv idag, både barns och vuxnas. Det är en del av deras liv då deras materiella ting 

är uppkopplade till internet (Höök, 2015:165). Även om ingen idag kan förutsäga hur digitali-

seringen kommer se ut i framtiden, kan man däremot få en aning om hur det kommer att se ut. 

Det görs satsningar inom digitalisering för framtiden och det finns teorier om att digitali-

seringen ska öka (Höök, 2015:167). Skolan behöver arbeta med digitala verktyg och låta ele-

verna prova eller leka med dem. Det är av betydelse för att ge barnen, det vill säga eleverna, 
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möjlighet att möta framtidens behov av erfarna medborgare och arbetare inom teknik (Höök, 

2015:187–188).  

 

Den digitala teknikens utveckling tog fart i svenska skolor på 2000-talet då satsningar gjordes 

på projektorer, interaktiva vita tavlor, surfplattor och applikationer. Det väcktes idéer om att 

lärare och elever skulle få tillgång till en egen bärbar dator. Lärare fann att kommunikationen 

med elevens vårdnadshavare underlättades. De tyckte att den digitala tekniken underlättade vid 

förberedande av utvecklingssamtal, vid anmälande av elevfrånvaro och att de kunde följa upp 

elevers prestationer genom administrativa system. Lärare har genom den digitala tekniken kun-

nat dela material via hemsidor och molntjänster. Det har gjort det möjligt för både lärare och 

elever att få tillgång till material de annars inte skulle ha tillgång till (Skolverket, 2018b:12–

14). 

 

Tillgången på digital teknik i skolor varierar runtom i Sverige. Skillnader i tillgångar kan visas 

beroende på om skolan är en grund-, för- eller gymnasieskola. Ur Skolverkets (2018b) rapport 

Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar har det påvisats att de flesta lärare i grund-

skolan har tillgång till en egen surfplatta eller dator, medan en fjärdedel av alla elever i grund-

skolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Det har blivit vanligt att vissa skolor tillåter 

elever att ta med sig privat dator eller surfplatta att använda i svenskundervisningen. Det visar 

att förutsättningarna varierar mellan skolor och det är något som kan försvåra den likvärdighet 

som elever har rätt till för att utveckla varje elevs digitala kompetens (Skolverket, 2018b:15–

16). Inom svenskundervisningen har förändringar skett under de gångna åren och inklude-

ringen av digitala verktyg är något som ska genomsyra svenskundervisningen för elever. Skol-

verket (2011) redogör för hur läroplanen har reviderats de senaste åren och år 2018 reviderades 

läroplanen för att förtydliga uppdraget om att stärka elevers digitala kompetens (Skolverket, 

2011:2).  

 

Ett problem som har visats i förgreningen av digitala verktyg i skolan har varit lärares brist i 

tid för planering och kunskap inom området. En del lärare medger att de inte är intresserade av 

att utveckla sin kompetens inom digitalisering. Efter en treårsperiod visar däremot statistik att 

andelen motiverade och utbildade lärare inom digitaliseringen har ökat men att det ändå saknas 

motivation och fortbildning till att kunna producera material som bilder, ljud och film (Lärarnas 

Riksförbund, 2013:8–9, 2016:8–10). Tillgången av datorer har ökat under en treårsperiod. An-

vändandet har gått från att ha varit ett verktyg för elever i behov av särskilt stöd, till studiemo-

tivation, till att slutligen finns till för alla elever att använda (Lärarnas Riksförbund, 2013:8–9, 

2016:7).  

 

Digitala verktyg är ett komplement i svenskundervisningen medan ledarskapet och strukturen 

är det essentiella i elevens lärande. Trygghet är en betydelsefull del av ledarskapet och lärandet. 

Digitala verktyg kan inte kompensera den trygghet eleven behöver (Steinberg, 2013:7), men 

med införandet av digitala verktyg har synen på ledarskapet överskådats för vad som är av 

betydelse att ha kontroll över i svenskundervisningen. Tidigare trodde man att det var viktigt 
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för lärandet vilken tid något skulle utföras och vad som skulle utföras. Med införandet av digi-

tala verktyg har man sett att det är mer betydelsefullt för lärandet att kontrollera processen, 

strukturen och kvaliteten i svenskundervisningen (Steinberg, 2013:35). Undervisning i ämnet 

svenska med digitala verktyg kräver lika mycket ledarskap som tidigare, om inte mer. Att di-

gitala verktyg höjer motivationen hos eleverna går bara till en viss gräns, för innehållet måste 

fortfarande vara intressant, struktureras och följas upp för att påverka lärandet (Steinberg, 

2013:30–31). 

  

Internet kan användas som ett verktyg för demokrati (Steinberg, 2013:34). Med hjälp av inter-

net får elever möjlighet att finna svar eller stöd för sina tankar och åsikter (Steinberg, 2013:46). 

Att inkludera internet i svenskundervisningen medför en inkludering av hela världens kunskap. 

Skolans värld har traditionellt sett inneburit att det är den vuxne (i skolans värld – läraren) och 

läroplanen som har kontroll och bestämmer över både struktur och innehåll. Att inkludera di-

gitala verktyg och internet innebär en normförändring i ledarskapet och i svenskundervisning-

ens utformning. Tidigare var det viktigt för eleven att lära sig vad (det vill säga slutgiltig kun-

skap, innehållet) men idag är det av betydelse för eleven att lära sig hur han eller hon lär sig 

eller tar till sig kunskap. Med den information internet bidrar med går innehållet inte att be-

gränsa för vad eleven ska lära sig, men desto viktigare är det för eleven att lära hur den drar 

lärdom. Exempel på hur är genom att använda källkritik och lära om informationssökning (Ste-

inberg, 2013:26–35). Kunskap som går att få fram från andra håll än från läraren ifrågasätter 

målstyrningen från traditionell skola i svenskundervisningen. Målstyrning utgår från att samt-

liga elever ska gå mot samma mål. Målet är däremot inte en motivation och inte heller en 

möjlighet för alla elever. Att all information ska komma från läraren på det sätt läraren säger 

motsäger elevens individuella behov och lärstil. Målstyrningen kan individualiseras med hjälp 

av digitala verktyg (Steinberg, 2013:43–46).    

2.2.4 Elevens användning av digitala verktyg 

För att lärare ska kunna implementera digitala verktyg i svenskundervisningen med syfte i att 

arbeta kompensatoriskt, är det en förutsättning att ha kännedom om vad de behöver kompen-

sera upp. Att digitaliseringen har förgrenat sig, har medfört att användningen hos barn i alla 

åldrar har ökat i hemmen. Användningen av digitala verktyg och internet ökar även i takt med 

barnets ålder (Statens medieråd, 2017a:8–10). Ett exempel är att hos barn i åldern 9–12 år, 

uppskattas en ökning på 400 % i användning av mobiltelefoni och internet från år 2005 till år 

2016 (Statens medieråd, 2017b:7–9). Samtidigt uppskattas medvetenheten hos vårdnadsha-

varna att hälften av dem inte anser sig få tillräckligt med vägledning gällande sitt barns medi-

eanvändning, medan lika många anser att de har tillräcklig med information (Statens medieråd, 

2017a:61). Vad vårdnadshavarna själva har för kunskaper inom området spelar in lika mycket 

som elevens kunskaper. Det kan svara för vilken vägledning eleven får hemifrån och som lä-

raren kan behöva kompensera upp. 

 

Även boende- och levnadsförhållanden som vårdnadshavarens utbildning, härkomst, inkomst 

och boendeplats kan ha betydelse för barns och ungas digitala användning i hemmet. Var vård-

nadshavarna härstammar ifrån har tidigare visat en markant skillnad men nu har skillnaderna 
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minskat (Statens medieråd, 2017c:12). Skillnaderna för medieanvändningen hos barn och unga 

beroende på var de bor, det vill säga om barnen och ungdomarna bor i storstäderna eller i en 

stor eller en liten stad, har enligt statistiken inte en anmärkningsvärd betydelse (Statens medi-

eråd, 2017c:96).  

 

Tydliga skillnader visar sig beroende på vilken inkomst eller utbildning elevens vårdnadsha-

vare har. Inkomststatistiken har utgått från de 10 % som tjänar mest och de 10 % som tjänar 

minst. Utbildningarna har utgått från SUN (Svensk UtbildningsNomenklatur) 2000- systemet 

som är statistik för inkomster. I undersökningen fann man att det hos lågutbildade familjer 

oftare förekom en avsaknad av regler för hur och när barnen ska använda sig av medierna än 

hos högutbildade familjer (Statens medieråd, 2017c:40). Även om barnen hos höginkomstin-

tagarna har tillgång till fler teknikprylar och egen teknik i flera åldrar, ger låginkomsttagarna 

större tillgänglighet till sina barn (Statens medieråd, 2017c:94). Däremot går det att se att barn 

till lågutbildade som har låg inkomst använder internet allra minst medan de som har låg ut-

bildning men hög inkomst använder internet mest (Statens medieråd, 2017c:95). Höginkomst-

tagares barn har större tillgång till smarttelefoner än låginkomsttagares barn, som istället kan 

ha tillgång till en knapptelefon. Det är något som kan påverka statistiken i förhållande till an-

vändningsområde och internetanvändning (Statens medieråd, 2017c:94–95). Vad gäller vård-

nadshavarens utbildning ser tillgången till en smarttelefon likadan ut hos barn i åldrarna 5–8 år 

oavsett vilken utbildning vårdnadshavarna har. Skillnaden är att de lågutbildades barn tenderar 

att använda smarttelefonen mer än de högutbildades barn. Data visar att från 9–års ålder kan 

man anta att samtliga barn, oavsett vårdnadshavarnas utbildning, har en egen mobiltelefon och 

det gör ingen skillnad för hur de använder telefonen. Läsning är mer frekvent hos högutbildade 

barn och musiklyssnande hos lågutbildade. En minskning av att läsa böcker har skett hos båda 

grupperna sedan Statens medierådsundersökning år 2015 (Statens medieråd, 2017c:39). I an-

vändandet av digitala verktyg synliggörs en trend där användaren inte ägnar sig åt att läsa 

längre textstycken. Det kan i längden påverka elevens kognitiva last och läsförståelse (Anders-

son, 2014:4; McEwen och Dubé, 2015:9–11, 15–20). 

 

 

2.3 Teorier 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Skolan ska förhålla sig till styrdokument för vad eleverna ska lära sig. Det svarar däremot inte 

för hur läraren kan nå eleverna för att eleven ska ta till sig vad som står i styrdokumenten och 

bidra till en likvärdig utbildning. R. Säljö (2014) beskriver i boken Lärande, skola, bildning 

om det sociokulturella perspektivet som har sin grund i psykologen Lev Vygotskijs teorier 

(Säljö, 2014:297). 

 

Vygotskij menar, enligt Säljö (2014), att det sociokulturella perspektivet på lärande och ut-

veckling i stor utsträckning handlar om hur individer kan utveckla förmågor som är kulturella 

till sin karaktär. Exempel är att läsa, räkna, skriva, att resonera abstrakt och att lösa problem. 
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Det är ett begrepp ur det sociokulturella perspektivet som utmärker sig och har en central be-

tydande roll utifrån perspektivet och det är mediering. Säljö beskriver Vygotskijs perspektiv 

om mediering som sådant att individer använder verktyg eller redskap när vi förstår och agerar 

i vår omvärld. De två redskap som utmärks av oss som människor är språkliga och materiella 

redskap (Säljö, 2014:298). Det språkliga redskapet kallas intellektuellt eller mentalt. Redskapet 

innefattar de symboler, teckensystem och tecken som människan använder för att hon ska 

kunna tänka och kommunicera. Språkliga redskap har sitt ursprung i den kulturella utveckl-

ingen och människor använder sig av dessa kulturella redskap för att kommunicera och tänka, 

förstå och analysera omvärlden (Säljö, 2014:299–300). Inom mediering tillkommer fysiska 

redskap. Vygotskij beskriver att det är den form av redskap som används för att kunna utföra 

en yrkesaktivitet med exempelvis en spade eller ett tangentbord (Säljö, 2014:300). Fysiska 

redskap kan ses som de digitala verktyg som elever ska få tillgång till i skolan. Lärare kan 

hjälpa elever att behärska användandet av fysiska redskap för att elever ska utveckla språkliga 

redskap i svenskämnet. De fysiska och intellektuella redskapen ska enligt den sociokulturella 

traditionen förekomma tillsammans eftersom de utgör varandras förutsättningar och bildar till-

sammans termen kulturella redskap. Vygotskij menar att hos människor behövs både de prak-

tiska och de teoretiska aspekterna för att något ska kunna uppnås (Säljö, 2014:300–301). 

 

Begreppet den proximala utvecklingszonen uppkom från Vygotskij. Det hänger samman med 

sättet att se på lärande och utveckling som en ständigt pågående process. Ordet proximal bety-

der närmast belägen i förhållande till visst centrum enligt Svenska akademiens ordböcker 

(2018). Det är i utvecklingszonen som människor är känsliga för förklaringar och instruktioner. 

Där kan läraren vägleda en lärande i hur man använder ett kulturellt redskap (Säljö, 2014:305). 

Under lärande- och utvecklingsprocessen menar Vygotskij att den lärande till en början kan 

behöva mycket stöd av läraren men att stödet allt eftersom kan avta, för att tillslut upphöra när 

den lärande behärskar färdigheten i fråga. En betydelsefull princip utifrån det sociokulturella 

perspektivet är hur man ser på samspel och lärande. Utomstående kompetent hjälp behövs till 

en början för att den lärande så småningom ska utföra arbetet själv. Den lärande måste ställas 

inför och förstå utmaningarna för att ta sig vidare men med stöd från den kompetenta (Säljö, 

2014:306).  

 

Det sociokulturella perspektivet har valts i denna studie för att digitala verktyg är fysiska red-

skap som kan användas av både lärare och elever i svenskundervisningen. Lärare behöver kun-

skap om hur digitala verktyg kan eller ska användas i sin svenskundervisning för att ge sina 

elever den stöttning de behöver. I sin tur skapar eleven egna förmågor om hur digitala verktyg 

kan användas för att främja sitt lärande. 

2.3.2  Kognitivism och konstruktivism 

Säljö (2014) beskriver Jean Piaget (född 1896, död 1980) som en av de mest inflytelserika 

forskarna inom samhällsvetenskapen. Piaget var en schweizisk utvecklingspsykologi, filosof 

och pedagog. Utgångspunkterna i Piagets forskning var frågor med fokus på om hur barn kom 

fram till ett svar, hur barn resonerar och vilken logik de använder sig av när de förstår och 
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tolkar världen. Hans teoretiska perspektiv har spelat en betydande roll för både skola och ut-

bildning. Inom Piagets forskning delade han bland annat upp barnets utveckling i stadier: det 

sensomotoriska stadiet (0–2 år) till det formal-operationella stadiet (11–15 år). Piaget gjorde 

detta för att hjälpa pedagogen att se barns utveckling och att inte lägga lärandet på en för kom-

plicerad nivå för barnets utvecklingsnivå (Säljö, 2014:276). Även Hattie (2016) refererar till 

Jean Piaget och hans utvecklingspsykologi. Som lärare är det betydelsefullt att förstå hur sina 

elever tänker för att kunna påverka deras tankar. Det är en förutsättning för lärandet. Piaget 

utformade riktlinjer för hur barn kan tänka beroende på ålder. Barn i åldern två till sju år kan 

sakna ett abstrakt tänkande och tror att alla tänker likadant som dem själva. De utforskar för att 

forma begrepp, de använder symboler och de utvecklar språket. Barn i åldern sju till tolv år 

utvecklar logiskt tänkande och kan börja se saker från flera synvinklar (Hattie, 2016:55–60).  

Säljö (2014) beskriver utifrån Piagets teori, som på engelska heter child centered pedagogy, 

där utgångspunkten för barns lärande och utveckling är just barnets egna aktiviteter och in-

tegritet. Piaget menar att om barn får tillräckligt med tid och stimulans till att själva studera 

och göra iakttagelser kan de nå fram till logiska och vetenskapliga kunskaper om hur naturen 

fungerar. Utifrån Piagets idéer om det aktiva barnet blev därför upplägget i skolan att erbjuda 

elever arbetsformer som gynnar elevens självständighet. Exempel är självstyrda aktiviteter och 

grupparbeten, där barnen samarbetar och tillsammans utvecklar kunskap. Att tillåta barnen att 

vara aktiva, ställa frågor och utforska världen för att besvara sina frågor. Vidare menade Piaget 

att ingripande från vuxna och från svenskundervisning kan störa barns naturliga utvecklings-

gång och förhindra dem från att själva skapa förståelse. Detta uttalande kom att förmedla bilden 

av att läraren ska finnas till som ett passivt stöd för individens aktiviteter och att i huvudsak 

hålla sig i bakgrunden (Säljö, 2014:283–284). A. Trageton (2014) skriver detsamma i boken 

Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola, att konstruktivismen är ett pedagogiskt 

synsätt där läraren ska stödja elevens möjligheter i svenskundervisningen till att själv upptäcka 

och infinna kunskap genom att eleven är aktiv och självlärande (Trageton, 2014:17). 

Konstruktivismens och kognitivismens utgångspunkter fokuserar i hög grad på eleven som ak-

tiv i sitt eget lärande och läraren som passivt deltagande och stöttande. Lärares medvetna val 

att inkludera digitala verktyg i svenskundervisningen gör eleven till den aktiva och läraren till 

den passiva och stöttande.  

2.3.3 Teorier och fakta om bostadssegregationen i Sverige  

Segregation är ett problem som kännetecknar Sverige och som påverkar barnens svenskunder-

visning. Skolans uppdrag ligger i att skapa empati och förståelse för andra individer hos eleven. 

Att skapa en likvärdig utbildning för eleven var den än bor gör att segregation är ett bekymmer 

som påverkar elevens svenskundervisning negativt. Segregerade områden är kända för att de 

boende i området oftast är arbetslösa, saknar högre utbildning, kommer från en mindre etnisk 

tillhörighet och för att det är vanligt med kriminalitet och användning av droger (Legeby, 

2010:12). En fysisk separation mellan sociala grupper skapar ett avstånd dem emellan inte bara 

fysiskt utan även psykiskt. Det innebär att segregerade grupper kan bli exkluderade från sam-

hället. Personerna i den gruppen kan få det svårare att komma in i andra sociala grupper och 
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vad de gör till vardags. Exempel är att följa rutiner, träffa andra människor eller känna delak-

tighet i samhället (Legeby, 2010:1). Kännedomen och fördomar om personerna som kan bo i 

det segregerade området, kan hos andra sociala grupper i samhället göra att de håller avstånd 

från det segregerade området. Det kan skapa klyftor i samhället (Legeby, 2010:12). Teoretiskt 

sett, att få möjligheten att se och möta människor med varierande bakgrunder uppmuntrar to-

lerans och mötesmöjligheter hos människor och minimerar segregation och exkludering (Le-

geby, 2010:24). 

 

Att bo i segregerade områden påverkar både det sociala mötet och skolornas arbete. I de seg-

regerade områdena bor en stor andel arbetslösa och nykomna utrikesfödda. De lokala skolorna 

har fått anpassa sin organisation och förändringen har påverkat hur organisationen ser ut idag. 

Däremot finns det även teorier om att prestationerna på en skola inte spelar någon roll ifall den 

homogena segregerade gruppen inte överstiger 80 %. Det största bekymret mångkulturella sko-

lor möter är negativa föreställningar utifrån. Elever från mångkulturella skolor oroar sig över 

detta. Föreställningen ska ha skapats av svenskar som såg ned på invandrarna (Bunar, 

2014:473–475). Med införandet av friheten i att välja skola bytte tre grupper av elever skola. 

En grupp ville bort från invandrarna i skolan de gått i, en annan grupp sökte sig till konfess-

ionella eller etniska friskolor, och den tredje till den mångkulturella skolan. Att kunna välja 

skola har däremot varit en möjlighet till att luckra upp de segregerade bostadsområdena (Bunar, 

2014:476). Dock kan det även innebära att de elever som inte väljer skola automatiskt hamnar 

i en skola som blivit socialt avvisad och detta skapar samma påverkan som vid segregation 

(Bunar, 2014:477).  

 

Bunar (2014) berättar om flyktingbarn som kommer till Sverige. I juli 2013 fick de asylsökande 

barnen rätt att gå i skolan. De har däremot ingen skyldighet att gå i skolan under asylsökande-

rättstiden. Innan de börjar en ordinarie skola kan de, beroende på vilken kommun de tillhör, gå 

i förberedelseklass som innebär att de kan få möjlighet att lära sig lite svenska innan de börjar 

i ordinarie klasser. Kommunens ekonomiska och logistiska överväganden kan påverka elevens 

skolstart i en ordinarie klass för eleven som går eller inte går i en förberedande klass (Bunar, 

2014:482). Det finns kritik rörande förberedelseklasserna. Dels ifrågasätts ifall den utbildning 

barnet får är utvecklande, även ifrågasätts det ifall förberedelseklass är nödvändigt. Det finns 

heller inget i lagen som säger att förberedelseklasser ska finnas. Att det inte står i lagen kan 

betyda att det inte finns satta regler för exempelvis hur länge eleven ska gå eller vara där. 

Däremot finns det tecken på att förberedelseklass är viktigt för individen. Där får barnet landa. 

En del barn får posttraumatisk stress efter vad de kan ha sett i krig och flykt på väg till Sverige. 

Eleven kan även behöva extra stöd när den börjar i ordinarie klass. I dessa fall kan förberedel-

seklass fungera som en trygghet för eleven när den börjat i ordinarie klass (Bunar, 2014:483). 

Beroende på ifall förberedelseklass hos eleverna förekommer eller inte påverkas arbetssituat-

ionen hos lärarna och bör svara för den tid, kunskap och engagemang läraren har tillgång till. 

          

Med segregationen blir gapet stort mellan samhällsgrupperna och det bygger på teorin om den 

sociala selektionen. Den rör barn som är privilegierade, det vill säga har föräldrar som kommer 

från de högre samhällsklasserna enligt Erikson (2014). De privilegierade barnen kommer med 
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stor sannolikhet skaffa sig högre utbildning än de barn som inte är lika privilegierade. Skillna-

den mellan vilka som utbildar sig och inte, kallas för snedrekrytering och snedrekryteringen 

anses vara ett bekymmer i samhället. Snedrekryteringen är ett bekymmer då den innebär att 

samhällets samlade kunskap inte blir lika hög som den skulle ha kunnat bli. En önskad effekt 

skulle innebära att samtliga medborgare bidrar med sin fulla potential (Erikson, 2014:417). Att 

inte alla bidrar med den önskade effekten, det vill säga att bidra med sin fulla potentiella kun-

skap, kan bero på att de varit tvungna att försörja sig själv eller sin familj istället för att exem-

pelvis studera. Att individen inte utbildar sig gör det hela orättvist för individen men även för 

samhället då det inte får ta del av individens fulla potential. Ett värde man har betonat för att 

upplösa snedrekryteringen är att främja det demokratiska samhället. Det har man gjort genom 

att låta samtliga medborgare från skilda samhällsskikt vara representativa i politiken. Man har 

dessutom försökt lösa dessa bekymmer genom att låta barn möta varandra i skolan istället för 

att låta dem komma längre ifrån varandra (Erikson, 2014:418). Andra teorier i att lösa situat-

ionen utgår från tanken att skapa jämlika levnadsvillkor, såsom ekonomiska och sociala för-

hållanden, för att ge jämlika förutsättningar och möjligheter (Erikson, 2014:419).    
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3. Forskning 

I kapitlet presenteras tidigare forskning om lärares ledarskap, förhållningssätt och kompensa-

toriska arbete.  

3.1 Lärarens roll och ledarskap 

I enlighet med läroplanen är demokrati och värdegrund de egenskaper som ska genomsyra all 

svenskundervisning. Att lära om medmänsklighet, alla människors lika värde och respekt är 

några exempel på skolans uppdrag (Skolverket, 2011, 5–8). Det kräver öppensinnighet och 

tillåtande sidor hos läraren. A., Kilinc, N., Cemaloglu, G., Savas (2015) beskriver i artikel The 

Relationship between Teacher Leadership, Teacher Professionalism, and Perceived Stress vad 

en lärares ledarskap kan vara och innebära. Utifrån deras studie kan lärares ledarskap vara att 

som lärare anta skilda ledarskapsbeteenden både i och utanför klassrummet. Lärares ledarskap 

infinner sig även bland kollegor, där kan de motivera varandra, likväl som stöttning och pro-

gression i arbetet. Författarna betonar att det viktiga i lärares ledarskap är att kunna acceptera 

att alla lärare har förmågan att leda (Kilinc et al 2015:3–4). Kilinc et al uttrycker även lärarens 

ledarskap som en mentalitet där både lärprocesser och svenskundervisning stöds av alla skol-

medlemmar oavsett om de är delaktiga i svenskundervisningen eller inte. Relation och inter-

aktion mellan samtliga skolmedlemmar är grundläggande för att få en fungerande ledarskaps-

process. Positiv lärandemiljö, positiva relationer kollegor emellan, fortlöpande yrkesinlärning 

och förändringar av ledningen och organisationsvärden är förknippat med lärarledarskapet. Att 

lärare arbetar på det här sättet öppnar upp för ett professionellt perspektiv. Kilinc et al anger 

att lärarledarskap och professionalism är nära associerade med varandra, eftersom de profess-

ionella lärarna kan påvisa ledarskapsbeteenden i och utanför klassrummet. Det är även de pro-

fessionella lärarna som tar sig an att vägleda de oerfarna lärarna, samarbetar med kollegor och 

vårdnadshavare, deltar i skolbeslut samt är de som är med och utvecklar effektiva pedagogiska 

metoder (Kilinc et al 2015:6–7). Studien visar att stress kan ge negativa effekter på elevens 

inlärning. De resultat om lärares stressnivå som studien redogör för visar att lärare som upple-

ver stress, utbrändhet och trötthet inte kan främja elevers inlärning och inte heller elevers pre-

station (Kilinc et al 2015:14). 

  

I skolan samlas flera människor från varierade kulturer och samhällsbakgrunder. Dessa ska 

samtliga samverka under samma tak. I det svenska samhället och i skolan idag finns många 

möjligheter ur en ekonomisk och mental aspekt att utveckla kreativa sidor hos eleven där den 

lär sig att skapa. En del av svenskundervisningen handlar om att eleven ska kunna skapa mul-

timodala texter med flera tekniker, både för hand och med digitala verktyg (Skolverket, 

2011:258–259, 2017:5). Variationen gynnar kreativitet (Blomgren, 2016:162–163, 172) men, 

för att kunna ta in kunskap och vara kreativ behöver eleven kunna ta emot instruktioner. Lära-

rens ledarskap är en viktig del av yrket. En del kan påverkas från ledarskapet som kan utgå från 

elevens engagemang eller lust till att lära. Något som kan vara av betydelse i ledarskapet är vad 

eleven önskar för egenskaper hos sin lärare. Att ta till sig vad elever önskar hos sin lärare kan 

vara lika betydelsefullt som vad lärare önskar hos sina elever. A., Bakx. M., Koopman. J., de 

Kruijf. P., den Brok (2015) har i artikeln Primary School Pupils’ Views of Characteristics of 
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Good Primary School Teachers: An Exploratory, Open Approach for Investigating Pupils’ 

Perceptions kunnat påvisa ett resultat där elever beskrivit hur en bra lärare ska vara utifrån sina 

egenskaper. Studiens syfte var att ta reda på lärarkvaliteten i grundskolan. Den egenskap som 

var mest önskvärd hos lärare var instruktiv förmåga. Läraren ska kunna förklara på ett tydligt 

sätt för att eleverna ska förstå lektionens innehåll och syfte. På andra plats i undersökningen 

kom att läraren ska ha humor och på tredje plats var att läraren ska vara snäll. Bakx et al menar 

att elevers delaktighet i dessa former av studier är värdefulla, eftersom eleverna kan bli invol-

verade utifrån datainsamlingar på deras nivå. Resultaten av studier gällande elevers egen in-

volvering kan spela en betydande roll. I denna studie kunde resultatet vara en informationskälla 

i skolans kvalitetshantering. Elevers delaktighet i denna studie gav även en relevant insyn gäl-

lande elevers syn på lärarnas kvalitet ur deras egna perspektiv samt att elevernas röster tas på 

allvar (Bakx et al, 2015). 

 

3.2 Lärarens förhållningsätt i planering 

Arbetet i att försöka hjälpa en elev att kunna koncentrera sig och behålla sin kognitiva last kan 

påverkas beroende på hur pass tydliga instruktioner eleven får och om läraren ger eleven möj-

lighet att ta emot dem. En förutsättning för att eleven ska lära sig i klassrummet är att den kan 

koncentrera sig och förstå de instruktioner den fått. Att vara tydlig kan gälla både i ledarskapet 

från läraren muntligt men ledarskapet gäller även exempelvis i valet av applikationer för eleven 

(Hanley et al, 2017). M. Hanley, M. Khairat, K. Taylor, R. Wilson, R. Cole-Fletcher och D. M. 

Ribys (2017) studie Classroom Displays – Attraction or Distraction? undersöker om en rörlig 

bakgrund eller en bakgrund med exempelvis teckningar bakom läraren påverkar elevens inlär-

ning. Forskarna vill ta reda på ifall bakgrunden påverkar då barn, beroende på ålder (desto 

yngre de är), har svårigheter i att koncentrera sig. Teorin i studien baseras på att när ett barn 

ska svara på en fråga händer det att den tittar bort när den tänker och ser barnet då en distraktion 

kan den glömma bort vad den ska svara. Studien är även menad att jämföra påverkan av dis-

traktioner hos barn utan diagnos och barn med diagnosen autism. Hanley et al upplyser om att 

personer som har diagnosen autism tenderar att undvika att titta andra människor i ansiktet 

överhuvudtaget. De undrade då ifall distraktioner utgör någon skillnad mellan barn utan och 

med autism (Hanley et al, 2017:1265–1266). Undersökningens resultat visade att samtliga barn 

tittade på bakgrunden istället för att behålla ett fokus på läraren när det förekom distraktioner. 

I synnerhet mest problematiskt i att fokusera på läraren hos de barn med diagnosen autism. 

Forskarna märkte en förbättring i koncentrationen när barnen fick i uppdrag att fokusera på en 

viss sak i filmen. Det rörde däremot inte barnen med diagnosen autism. Forskarna menar dock 

att resultaten har mätts under en kort period och att fler studier bör göras för att se ifall den 

distraherande bakgrunden är mindre distraherande efter ett tag (Hanley et al, 2017:1272–1274). 

För att elever ska lära sig behöver de känna sig motiverade till att arbeta och till att lära. Lära-

rens arbete är att verka för att samtliga elever lär sig det de behöver. Då ingår det ett arbete i 

att låta dem arbeta på ett sätt som motiverar dem. En del av motivationen ligger i att eleven får 

göra på det sätt som den är van och trygg i att arbeta. Det visar sig även när eleven tycker 

arbetet är roligt och där eleven känner ansvar. Eftersom digitaliseringen är något som barn som 
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går i skolan har växt upp med, är arbete med digitala verktyg ett arbetssätt som kan göra att 

eleven känna sig trygg och igenkännande i sitt lärande arbete. Det tillåter dem att bli motiverade 

i arbetet som gynnar deras kreativitet. J. Blomgren (2016) har skrivit en avhandling som heter 

Den svårfångade motivationen och handlar om elevens motivation i den digitaliserade lärmil-

jön. Blomgren ställde sig frågande över skolmentaliteten då elevens åsikter om vad den ska 

lära sig och hur den ska lära sig sällan kommer till användning i planeringen av undervisningen 

(Blomgren, 2016:17). I undersökningen söker Blomgren svaret hos elever i grundskolan av 

vilken anledning de presterar eller inte presterar i skolan, vad som hämmade eller främjade 

deras motivation (Blomgren, 2016:21). Resultaten visar att med digitala verktyg upplever ele-

verna att de har koll på hur de använder sig av de digitala verktygen, att de kan ta hjälp av andra 

elever och läraren när det behövs. Stödet fanns att få både i klassrummet och utanför, men 

framför allt menar eleverna att det är lättare att lösa situationer på egen hand (Blomgren, 

2016:162–163, 172). Att det går snabbt och enkelt att söka information via internet är en mo-

tivationshöjande del för eleverna. Att det går snabbare att skriva på datorn istället för hand gör 

att eleven inte behöver stanna upp i sitt arbete. Eleverna ser också motiverande fördelar med 

att arbeta med digitala verktyg för att skapa kreativa presentationer med bakgrundsbilder och -

ljud (Blomgren, 2016:160–161). Motivationen som följer med digitala verktyg gynnar elever-

nas kreativitet men en avsaknad med variation på arbetssätt är påtaglig hos eleverna. Eleverna 

menar att de inte behöver använda digitala verktyg varje lektion. De menar att det i vissa fall 

går snabbare och är lättare att förklara saker genom att rita eller skriva för hand (Blomgren, 

2016:169).      

 

3.3 Lärarens kompensatoriska arbete 

Lärarens ledarskap handlar om att utgå från elevens tidigare erfarenheter i undervisningen. De 

tidigare erfarenheter som eleven har med sig hemifrån kan påverka för vad den mäktar med i 

skolan. Elever som inte har tillgång till flera sorters digitala verktyg utanför skolan kan behöva 

övning mentalt och övning i exempelvis fingertoppskänslor innan de kan dra nytta av innehål-

let. R. N. McEwen och A, K. Dubé (2015) undersöker om tiden eleven lägger ned på surfplattor 

ger ett värdefullt lärande i sin artikel Engaging or distracting. Resultaten analyserades i för-

hållande till kognitiv last. Det betyder att det finns en begränsning i korttidsminnet för vad en 

individ kan ta in på en gång. Den som är van vid att skapa och utföra en viss typ av mönster 

för repetitiva uppgifter lägger inte ned lika mycket kognitiv last som den som inte är van vid 

att skapa eller utföra samma typ av mönster. Ifall något upplevs som svårt för en individ, bott-

nar den kognitiva lasten snabbare ifall man repetitivt måste problemlösa samma uppgifter flera 

gånger utan att hjärnan själv finner egna genvägar och skapar förståelse för vägen (McEwen 

och Dubé, 2015:8–9). 

För att förklara sin studie och resultat skiljer McEwen och Dubé (2015) på högfunktionella och 

lågfunktionella barn. Vad de menar med uttrycken är att de högfunktionella barnen har tidigare 

erfarenheter som de lågfunktionella barnen inte har. Forskarna fann att de högfunktionella bar-

nen, som har låg kognitiv last, upplevde applikationerna hjälpsamma medan de lågfunktionella 

barnen, som istället har hög kognitiv last, fick ringa fördelar utifrån applikationerna. De låg-

funktionella barnen fick istället ägna energi och kognitiv last i att försöka förstå uppgiften då 
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de inte lärt sig hur de ska söka mönster ännu. På grund av det får de inte samma inlärning som 

de högfunktionella barnen (McEwen och Dubé, 2015:9–11, 15–20). Forskarna menar att det är 

betydelsefullt att ha en genomtänkt tanke för vilka applikationer som används i undervisningen. 

Detta för att samtliga elever ska få likvärdiga möjligheter av vad som kan läras utifrån appli-

kationer. De menar även att det är de som skapar applikationer som ska tänka på vad de skapar 

för typ av applikationer (McEwen och Dubé, 2015:21). 

Med digitala verktyg har möjligheterna att göra sin röst hörd ökat. Det skapar en betydelse av 

att kunna kommunicera på flera sätt. Att genom digitala verktyg exempelvis skicka textmed-

delanden till varandra ställer krav på att bli förstådd. En text kan ge upphov till missförstånd 

om det inte kan kompletteras med exempelvis en bild. I ett mångkulturellt samhälle och med 

skolans ansvar att ge eleven möjlighet att föra sig internationellt och över kulturella gränser är 

det av vikt att skolan ger eleven verktyg för hur den kan kommunicera. Det för att förstå andra 

och för att bli förstådd (Skolverket, 2011:5–8, 2017:5; Höök, 2015:165). Låga siffror på unga 

svenskars resultat i läs- och skrivförståelse uppstod år 2013 i PISAs (Programme for Internat-

ional Student Assessment) undersökningar. M. Andersson (2014) undersökte i sin doktorsav-

handling Berättandets möjligheter hur elevers meningsskapande med multimodala berättelser 

som skapats med estetiska lärprocesser kan bidra till resultathöjning. Andersson undersökte 

även lärarnas inställning till användandet av multimodala berättelser i svenskundervisningen. 

Estetiska lärprocesser är en form av lärande där eleven använder sig av estetiska uttrycksformer 

för att förklara, förstå och skapa. Estetiska uttrycksformer ska användas enligt läroplanen, där-

emot har användningen av estetiska uttrycksformer hamnat i skymundan. Att få möjlighet att 

använda estetiska uttrycksformer är av betydelse för barn då det ger stöd till barnet att uttrycka 

sig och förstå sammanhang. Det kallas mediering. Att använda estetiska uttrycksformer tror 

Andersson är meningsskapande hos barn. Att något är meningsskapande, alltså att det eleven 

gör har en mening, är en förutsättning för att eleven ska vilja göra något, förstå och därav lära 

sig (Andersson, 2014:2–4, 5, 11, 48–55). Läsning har både i skolan och på fritiden minskat i 

förhållande till tid och textmängd. Det beror på att läsningen har ersatts av andra medier än 

böcker under en längre period. Att läsningen har minskat kan påverka läsförståelsen hos eleven 

negativt (Andersson, 2014:8, 13). I Sverige är eleverna snabba på att knäcka läskoden men när 

de lärt sig läsa har utvecklingen av läsningen blivit bortglömd. Utveckling av läsning är läsför-

ståelse (Andersson, 2014:14).  

 

Resultatet visade att lärarna i studien var osäkra på ifall eleven skulle lära sig lika mycket med 

estetiska lärprocesser. Att hela kollegiet behövde en tydlig ledare för att estetiska lärprocesser 

skulle bli en del i att utveckla måluppfyllelsen. Att blivande lärare skulle lära sig hur man 

använder estetiska lärprocesser uttrycks som en angelägen fråga (Andersson, 2014:203). Be-

rättandet har pendlat i hur viktigt och därav hur stor del det har tagits i bemärkning till i svensk-

undervisningen. Lärarna fann att eleverna fick ökad lust att gå till skolan och fick större själv-

förtroende under den period som projektet pågick. Vad undersökningen visade var att eleverna 

använde sig av flera modaliteter för att uttrycka sig. De använde kroppen, rösten, skriver, ritar 

och skapar bilder eller använder bilder för att visa, förklara och berätta. De identifierade sig 

själva med vad de upplevde genom berättelser och de jämförde situationer mot varandra i ste-

reotypiska könsmönster. De använde sig av humor och de kunde använda sig av strukturer från 
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skräck- och sagogenren. De använde sig av berättelser genom att jämföra det de ville berätta 

utifrån de berättelser de sett, hört och skapat (Andersson, 2014:204–205).   
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4. Metod 

I metodavsnitten presenteras våra metodval och urval, hur vi genomförde studien, vilket 

material som vi har använt oss av samt hur vi samlade in material.  

 

4.1 Metodval 

Metodvalen i studien är intervjuer och observationer. Då vi är två stycken som skriver arbetet 

har vi eftersträvat att göra både intervjuerna och observationerna tillsammans. Flera intervjuare 

kan hjälpas åt att ställa frågor och kan hjälpa när det gäller flexibiliteten i frågeställningarna 

(Bryman, 2011:208, 211–212). 

4.1.1 Intervjun 

Vi valde att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för vi ansåg det vara relevant 

utifrån våra frågeställningar om vilka tankar, val och förväntningar lärare kan ha rörande an-

vändandet av digitala verktyg i ämnet svenska. Intervjuformen gav oss möjlighet att omformu-

lera, ändra ordningsföljd eller tydliggöra frågorna för våra informanter (Bryman, 2011:206, 

219). Vi ville kunna ställa följdfrågor utifrån vad vi har sett i observationerna för att få förstå-

else för uppfattningar och erfarenheter rörande det specifika ämne vi undersöker. Vi använde 

oss av få informanter i vår undersökning som kan medföra att utfallet för studien är otillräckligt 

för att generalisera (Bryman, 2011:369). Under intervjun användes en diktafon för att vi som 

gav intervjun skulle fokusera på frågorna och på informanten. Om vi endast skulle ha antecknat 

hade vi möjligen förlorat värdefull information som vi inte skulle ha hunnit eller ansåg vid 

tillfället var viktigt att anteckna (Bryman, 2011:420–421).   

I slutet av intervjun var vi noga med att inte diskutera syftet med intervjun med informanten. 

Det var för att ville undvika att informanterna skulle berätta för andra informanter. Det hade 

kunnat påverka den andra informantens svar vid nästkommande intervju/-er (Bryman, 

2011:221). Direkt efter intervjun skrev vi ned noteringar för att få heltäckande bild av intervju-

situationen. Noteringarna skulle beskriva hur intervjun upplevdes (Bryman, 2011:422). När vi 

hade kommit till en avskild plats lyssnade vi på ljudinspelningen och transkriberade vad som 

hade sagt under intervjun. I transkriberingen noterade vi pauser och skrattillfällen för att inte 

utesluta något som kan ha varit av betydelse i resultatanalysen (Bryman, 2011:428–430).  

4.1.2  Intervjufrågorna 

I våra intervjuer ville vi få svar från informanterna om vilka åsikter de har angående den ökade 

digitaliseringen och sitt ledarskap. Vi valde att ha med frågor rörande vilka åsikter informanten 

har om digitala verktyg och frågor om hur informanten gör i sin svenskundervisning. För att få 

en fungerande struktur på våra intervjufrågor tänkte vi på att inleda med generella och öppna 

frågor för att sedan fortsätta med specifika och fördjupande frågor. Den strukturen på intervjun 

kan underlätta för informanten (Bryman, 2011:217–218, 241–260). Utformningen av frågorna 

vi ställde i intervjun utgick från de didaktiska frågorna vad, hur, och varför. De didaktiska 

frågorna var dessutom ämne i vår frågeställning. Utformningen av frågorna var inspirerade av 

Bryman (2011:260) och Hattie (2012:243–244) och Stensmo (2008). Skolverket (2019c) har 
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även gett inspiration till frågor som är riktade till lärare om att diskutera, motivera och kritisera 

användandet av digitala verktyg. 

4.1.3 Observationer och observationsschema 

Vår valda observationsmetod utgörs av strukturerade och icke-deltagande observationer. Syftet 

är att styrka och komplettera vad som sägs i intervjun. Det var för att få en bild av vad som 

händer under informantens lektion (Bryman, 2011:372, 262). Icke-deltagande observationer 

dokumenterades med hjälp av ett strukturerat observationsschema, som innebar att vi hade för-

bestämda kategorier att leta efter. Bryman (2011) menar att vid observationer som utförs under 

endast en händelse, i vårt fall en digitalintegrerad svensklektion, är icke-deltagande observat-

ioner att rekommendera (Bryman, 2011:269).  

4.2 Urval 

Vår studie utförs i en mellanstor stad i Sverige. Valet av studieområde gjordes med grund i 

storleken på staden och dess mångfald av miljöer och mångkulturalitet. Trots att vi hade relat-

ion till flertalet av informanterna i vår studie kom vi i kontakt med skilda rektorsområden. Att 

vi kom i kontakt med skilda rektorsområden skapade möjligheter att göra upptäckter som syn-

liggör skillnader mellan tre rektorsområden. Den insikten kan ha betydelse för vår studie utifrån 

en av våra frågeställningar, nämligen: På vilka vis arbetar de kommunala skolorna i en vald 

kommun i svenskundervisningen utifrån digitala verktyg för att inkludera individer ur ett di-

daktiskt perspektiv?  

 

Först tog vi kontakt med informanter som vi hade en relation med via ett e-postmeddelande. 

Vi kunde inte få ihop tillräckligt med informanter från vår egen bekantskapskrets, därför vände 

vi oss till en studiekamrat som i sin tur kunde komma i kontakt med två informanter som tack-

ade ja till att medverka i studien. Vi fick sammanlagt tag i fem informanter från tre skilda skolor 

som kunde ge oss värdefull information. Vi kom överens om en tid för att träffa informanterna 

och utförde observationer och intervjuer som planerat. I det e-postmeddelande (se bilaga 1: E-

postmeddelanden) som skickats till informanterna gav vi möjlighet att välja en digitalintegre-

rad eller icke digitalintegrerad svensklektion. Informanterna fick själva ta valet för vilken typ 

av lektion de ville att vi skulle observera. Det här var för att hen skulle känna sig trygg i vad 

hen skulle presentera för oss (Bryman, 2011:442–443). Eftersom informanterna fick välja in-

nehållet av lektionen, trodde vi att vi skulle få en större variation av informanter. Variationen 

skulle täcka de med och de utan kunskap av digitala verktyg. Då tänkte vi att vi kunde vi se en 

bredd av hur den digitala kunskapen och ledarskapet kan se ut hos lärare i en och samma kom-

mun. När vi ser olikheterna tror vi att vi kan få svar på våra frågeställningar, nämligen: På vilka 

vis arbetar de kommunala skolorna i en vald kommun i svenskundervisningen utifrån digitala 

verktyg för att inkludera individer i ett didaktiskt perspektiv? och Vad har och kan det ökade 

implementerandet av digitala verktyg i läroplanen ha bidragit till i svenskundervisningen hos 

några lärare i årskurs F–3? Vi har haft i åtanke att informanterna som tagit emot vårt e-post-

meddelande möjligen kunde anta att vi önskade vara med på en lektion med digitala verktyg 

som skulle göras på ett visst sätt. Om informanterna fick möjlighet att välja mellan digitalinte-
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grerad och icke digitalintegrerad svenskundervisning antar vi att ett tryck lättar från informan-

terna. Vi utgår även från möjligheten att informanten använder digitala verktyg i sin svenskun-

dervisning men inte har kännedom om det. En annan anledning till att vi lät läraren att välja 

mellan digitalintegrerad och inte digitalintegrerad svensklektion var att vi önskade att komma 

under en viss tidsperiod. Under den tiden hade kanske inte läraren planerat att använda digitala 

verktyg.  

 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Uppfyllande av etiska principer 

Den första kontakten med informanterna var genom ett e-postmeddelande (Se bilaga 1: E-post-

meddelanden). Där informerade vi att deras deltagande skulle vara anonymiserat i examensar-

betet och att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. De lärare som valde att 

medverka i vår studie fick ytterligare information av oss inför intervjun beträffande de forsk-

ningsetiska principerna. Vi informerade dem att deras medverkan var frivillig och att deras 

medverkan fick avbrytas när de önskade utan negativ påverkan från oss. Vi berättade att det 

inspelade materialet endast skulle användas av oss i vårt arbete, därefter skulle ljudfilen rade-

ras. Vi var noga med formuleringar och förmedlingar i frågorna till informanten för att infor-

manten skulle känna sig trygg. Då skulle informanten i gengäld ge oss sanningsenlig inform-

ation. Vi informerade informanterna om att de skulle spelas in audiellt under intervjun och att 

all information de gav oss endast skulle användas i vårt examensarbete. Informanterna kontak-

tades för att godkänna transkriptionen och därav godkänna att vi kunde analysera vårt data. 

Eftersom könet på informanten är irrelevant för vår undersökning valde vi att använda oss av 

könsneutrala namn för att säkra informantens anonymitet i examensarbetet. Namnet gavs in-

formanten muntligen för att minimera risken att namnet skulle sprida sig till obehöriga. Den 

information våra informanter har gett har behandlats med hänsyn till att samtliga informanter 

ska få ett jämställt utrymme i resultatet (Vetenskapsrådet, 2002:5–15; Bryman, 2011:131–137, 

139–141, 263, 535). 

4.3.2 Möten med informanterna  

Vi hade e-postkontakt med våra informanter. Där bestämdes tid och dag för att utföra våra 

observationer och intervjuer. Kategorier i ett observationsschema delades upp mellan oss för 

att säkra att få med det vi sökte efter i vår studie (Bryman, 2011:267). När observationerna var 

färdiga var vi antingen kvar i informanternas klassrum eller gick iväg till enskilda rum/arbets-

rum. Det berodde på vilken tid det var på dagen och var vi kunde sitta ostörda. Inför intervjun 

studerade vi vilka intervjufrågor (se bilaga 2: Material) vi skulle ställa samt hur frågorna borde 

ställas till informanterna för att få svar som var relevanta till vår undersökning. Det är av bety-

delse för hur frågorna ställs då det kan påverka hur informanten svarar på frågorna. Att endast 

genomföra en kvalitativ intervju kan ge svar som är för ospecifika och det kan skapa svårigheter 

i att jämföra svar, därför är frågorna är av kvalitativ semistrukturerad utformning (Bryman, 

2011:365). Därefter började vi våra intervjuer med informanterna. 
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Efter intervjun skrev vi ned svar på de frågor vi hade skrivit upp utefter Brymans (2011) re-

kommendationer. Därefter överförde vi ljudfilerna från diktafonen till våra datorer och kunde 

sedan starta med transkriberingarna av intervjuerna som skrev ned på vår dator.   

 

4.4 Material  

4.4.1 Skolor 

Skola 1 är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6 som ligger i en förort i den stad 

vi gör vår undersökning. Skolan ligger i närhet till förortens centrum och även i närhet till skog. 

Upptagningsområdet för skolan är brett och inkluderar elever från skilda sociokulturella områ-

den. I skolans rektorsområde finns två andra skolor som ligger angränsande. Skola 1 har högst 

andel behöriga lärare och lägst antal elever inom sitt rektorsområde i jämförelse med de övriga 

informanternas skolor. Den skolan har även störst variation på elever sett till upptagningsom-

råden enligt närhetsprincipen. I de andra skolorna i rektorsområdet, går elever i den ena skolan 

från förskoleklass upp till årskurs 9 och i den andra skolan går elever från förskoleklass upp 

till årskurs 6 (http://www.valjaskola.se). Från Skola 1 har vi två informanter som vi kallar Ro-

bin och Kim.  

Skola 2 är en av skolorna i staden vi utförde vår undersökning i som ligger med närhet till 

innerstaden. Där går elever ifrån förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet enligt när-

hetsprincipen berättar om elever som bor i hyreshus, i bostadsrättslägenheter och några få vil-

lor. Närmiljön består till övervägande del asfalt med några få grönområden. Skolor i rektors-

området är inte skolor som ligger angränsande till skolan, utan skolor som är spridda över 

staden. Skola 2 är den skola i sitt rektorsområde som har flest elever och ligger på näst sista 

plats av skolorna med behöriga och legitimerade lärare. Skola 2 har flest speciallärare i rek-

torsområdet (http://www.valjaskola.se). Från Skola 2 har vi två informanter som vi kallar Renée 

och Charlie.  

Skola 3 är en grundskola för elever i årskurs 1–3 och träningsskola för elever i årskurs 1–9. 

Skolan ligger i en förort till den stad där vi valt att göra vår undersökning och ligger nära 

förortens centrum. Skolan ligger nära både bostadsområden och natur. Upptagningsområdet 

för skolan är blandat. Eleverna kan bo i hyresrätter, bostadsrätter eller friköpta villor. Rektors-

området omfattar fyra skolor som är uppdelade i diverse årskurser och grundsärskolor där ele-

vantalet på vardera skolor i rektorsområdet är ungefär densamma som i skolan där vår infor-

mant arbetar. Skola 3 har flest antal behöriga lärare i sitt rektorsområde (http://www.valjas-

kola.se). Vi har en informant från Skola 3 som vi kallar Tintin.  

4.4.2 Informanter 

Robin är en nyexaminerad lärare och ansvarar för en årskurs 3:a i Skola 1. 

Kim har arbetat som lärare i 20 år och ansvarar för en årskurs 1:a i Skola 1. Kim har en förste-

lärartjänst på skolan. 

Renée har arbetat som lärare i 23 år och ansvarar för en årskurs 2:a i Skola 2. 
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Charlie har arbetat som lärare i 23 år och ansvarar för en årskurs 1:a i Skola 2. Charlie har en 

förstelärartjänst på skolan. 

Tintin har arbetat som lärare i 12 år och ansvarar för två årskurs 1:or i ett trelärarsystem i Skola 

3. Tintin har en förstelärartjänst på skolan. 

4.4.3 Insamling av material  

Undersökningsmaterialet är de fem observationsscheman som vi fyllt i och de fem intervjuerna 

som vi transkriberat ner i skriftlig form. Vi kodade våra transkriberingar genom att följa de 

steg som Bryman hänvisar till i en kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011:523–525). 

För att dokumentera observationen gjorde vi ett observationsschema (Bryman, 2011:265). De 

kategorier vi letade efter var digitala verktyg, didaktiska frågor och didaktiska frågor synliga 

för eleven. I kategorin digitala verktyg ville vi se klassrumsmiljön ur ett digitaliserat perspektiv. 

Vi frågade oss vilka digitala verktyg som fanns i klassrummet, vilka digitala verktyg som var 

åtkomliga, om de användes under tiden vi var där, vem som skulle använda digitala verktyget 

under tillfället från lärarens perspektiv, vad det digitala verktyget skulle användas till och hur 

länge de skulle användas. I kategorin didaktiska frågor ville vi se ifall informanterna utformat 

svenskundervisningen efter de didaktiska frågorna och om de ställer de didaktiska frågorna till 

eleven i samband med användandet av digitala verktyg (Bryman, 2011:269). Anledningen till 

varför vi vill ha reda på ifall lärarna gör de didaktiska frågorna synliga för eleverna är att läraren 

bör göra målen tydliga för eleven för att den själv slutligen ska bli sin egen självständiga lärare. 

Att använda sig av de didaktiska frågorna i svenskundervisningen kan tydliggöra syftet med 

lektionen och frambringa elevens självständighet (Hattie, 2012:16, 20, 72, 127, 157–161). 

Inom kategorin didaktiska frågor undrade vi dessutom hur länge eleverna skulle använda de 

digitala verktygen, vad de skulle användas till och vilken tidpunkt under lektionen de didaktiska 

frågorna blev synliga för eleven. Det kunde även uppkomma sådant vi inte hade förutbestämt 

att observera i klassrummet eller hos informanterna, som istället kunde upptäckas under ge-

nomförandet av observationerna. Därför behövde vi även en kategori som kunde fylla den möj-

ligheten och den kallade vi för övrigt.  

 

De resultat som informanterna gav oss i den kvalitativa intervjumetoden var av narrativ sort 

(Bryman, 2011:530–534). För att kunna analysera resultatet nyttjades först metoden kodning. 

Det är en teknik för att generalisera flera påståenden i en text (Bryman, 2011:523–525). När 

kodningen hade utförts nyttjades metoden tematisk analys. Det innebär att vi har utgått från 

vad informanterna har sagt (Bryman, 2011:527–530). Vad vi har funnit i analysen har sedan 

kopplats till våra frågeställningar.    
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5. Resultat 

I resultatet presenteras observationer och intervjuer som kopplas samman med studiens fråge-

ställningar.  

5.1 Resultat utifrån våra observationer och intervjuer 

Avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 ger resultat för frågeställningen: På vilka vis arbetar de kommunala 

skolorna i en vald kommun i svenskundervisningen utifrån digitala verktyg för att inkludera 

individer ur ett didaktiskt perspektiv? 

Avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 ger resultat för frågeställningen: Vad har och kan det ökade implemen-

terandet av digitala verktyg i läroplanen ha bidragit till i svenskundervisningen hos några 

lärare i årskurs F–3? 

5.1.1 Informanternas didaktiska medvetande 

Informanternas åsikter och kunskap 

Informanternas åsikter om digitaliseringen uppdagades utifrån deras tankar och känslor de be-

rättade om från att ha tittat på ett bokomslag (se bilaga 2: Intervjufrågor). Robin förklarade att 

hen var intresserad av digitala verktyg och inkluderade det av eget intresse i sin svenskunder-

visning. Kim sade att hen endast använder digitala verktyg i sitt arbete och har inte intresse för 

att använda dem på fritiden. Charlie uttryckte att det: “... inte är en alltför ovanlig situation...” 

att vuxna inte förstår engagemanget för att spela spel med digitala verktyg och skapande av 

umgängeskontakter som kan uppkomma genom de digitala verktygen. Renée tycker att mycket 

tid ägnas åt skärmen. Renée har uppmärksammat att umgängeskretsar och sätt att umgås för-

ändrats. Vad Renée tycker om umgängesförändringarna uttrycktes i intervjun: ”… det bara är 

att acceptera”. Tintins åsikt om digitaliseringen kunde inte urskiljas utifrån känslor och tankar 

om bokomslaget.     

 

Informanterna tillfrågades vad revideringen gett dem i svenskundervisningen med digitala 

verktyg. Kim, Charlie, Renée och Tintin uttryckte att de använt sig av digitala verktyg sedan 

innan revideringen. Robin uttryckte att hen saknade yrkeserfarenhet för att svara på vad revi-

deringen gett då hen inte arbetat som lärare före eller under revideringarna. Kim upplever att 

med hjälp av revideringen, har svenskundervisningen kompletterats. Charlie har inte fått något 

av revideringen förutom kännedom för hur läroplanen har förändrats i svenskundervisningen 

med digitala verktyg. Renée påvisar att hen utvecklat sin digitala förmåga sedan revideringen 

och upplever att de pratar mer om användningen av digitala verktyg i svenskundervisningen 

inom arbetslaget. Renée och Tintin upplever att de fått ett tillskott i mängd av digitala tillgångar 

sedan revideringen. Tintin märker av att användningen blivit mer påtaglig i arbetslaget och att 

användningen diskuteras mer än tidigare. 

   

Informanterna upplever att de har den kunskap de behöver om digitala verktyg i svenskunder-

visningen i förhållande till elevernas ålder. Dock upplever de att det ständigt kommer nya saker 

som de ska lära sig gällande digitala verktyg. Renée och Kim uppgav vissa skillnader gällande 
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sitt ledarskap när de möter förändringar i de digitala verktyg som används i svenskundervis-

ningen. Kim vill vara säker på det digitala verktyget, hårdvara som mjukvara, innan hen intro-

ducerar det digitala verktyget för eleven. Renée har istället inställningen att: “man inte kan 

kunna allt”. Renée menar att man som lärare bör vara ödmjuk och kunna klura tillsammans 

med eleverna. Vad informanterna kallade de digitala verktygen de använder skiljer sig åt. Char-

lie kallar surfplattor för surfplattor och projektor för projektor. Tintin, Kim, Robin och Renée 

kallar surfplattor för märket iPads och projektorn för märket Canon som uttalas försvenskat 

kanonen. 

 

Insikt i vad vårdnadshavare tycker om att digitala verktyg används i svenskundervisningen 

skiljer sig hos informanterna. Renée upplever ibland att vårdnadshavare är oroliga för att digi-

tala verktyg används i svenskundervisningen. Vårdnadshavarna hade uttryckt att deras barn 

skulle lära sig på samma sätt som de själva lärde sig i skolan. Charlie sade att de flesta vård-

nadshavare var positiva till användandet av digitala verktyg i svenskundervisningen. Kim upp-

fattade att de flesta vårdnadshavare förstod varför digitala verktyg inkluderades i svenskunder-

visningen, och att de tycker att tillämpandet var befogat då de har insikt i att eleverna behöver 

kunskapen i framtiden. Robin berättar att hen inte vet vad vårdnadshavare tycker och vidmakt-

håller att vårdnadshavares åsikter inte hade påverkat hens inkluderande av digitala verktyg i 

sin svenskundervisning. Tintin uppgav att hen tror att vårdnadshavare var positiva till använ-

dandet av digitala verktyg i svenskundervisningen. 

 
Hur informanterna använder digitala verktyg 

Samtliga informanter arbetar på skolor i segregerade områden och det påverkar Tintins, Char-

lies, Renées och Kims svenskundervisning med digitala verktyg. De använder digitala verktyg 

för att ge bildstöd och visa filmer för att låta kulturskillnader mötas i klassrummet. Det arbets-

sättet använder de för att inkludera samtliga elever i sin grupp, för att utbyta erfarenheter och 

för att kommunicera. Renée och Charlie lyfter det kompensatoriska arbetet mot hemmen. 

Renée tydliggör vad det kompensatoriska arbetet kan innebära i sin grupp. Exempelvis kan 

eleven i skolan få instruktioner och gränser för vad de skulle göra med det digitala verktyget, 

eleverna brukade även få en inloggning som de skulle minnas. Renée menade att minnas in-

loggningen ger eleven möjlighet att träna sin ansvarskänsla. 

 

Hur informanterna arbetar med digitala verktyg med eleverna varierar. Samtliga informanter 

uttrycker att de digitala verktygen gett dem möjlighet att individanpassa svenskundervisningen. 

Digitala verktyg beskrivs som ett hjälpmedel i svenskundervisningen och användningen av 

dem kopplas till elevens fördel då digitala verktyg är en del av elevens intresse. Informanterna 

talar om trygghet. Det är av betydelse att eleven ska känna sig bekväm med verktygen och att 

eleven ska uppleva användningen av digitala verktyg som ett arbetsverktyg. Digitala verktyg 

borde, enligt informanterna, vara en del av svenskundervisningen där struktur och rutin med 

digitala verktyg kan erbjuda eleven variation. Informanterna låter eleverna använda digitala 

verktyg i svenskundervisningen när de ska skriva en text. Det kan underlätta för vissa elever 

eftersom deras motorik annars kan försvåra skrivandet för hand. Renée använder digitala verk-
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tyg med eleverna i svenskundervisningen för att eleverna ska ägna sig åt repetitionsöv-

ningar. Robin arbetade med digitala verktyg med eleverna eftersom hen ansåg att det är mer 

miljövänligt än att enbart använda papper i svenskundervisningen då svenskundervisningen 

innebär skrivövningar. Valet i att variera arbetssättet tror Robin medför att eleverna lär sig 

självkänsla och självständighet. Med självkänsla kan eleven själv avgöra vilket verktyg den 

ska använda, digitala som analoga. Kim använder en surfplatta för att ta kort från en bok eller 

papper för att projicera upp avbildningen på whiteboardtavlan för att visa och förklara för samt-

liga elever i gruppen. Kim och Tintin uttrycker att ledarskap med digitala verktyg i svenskun-

dervisningen är av betydelse. De menar att det krävs tydlig struktur och tydlighet i vad som 

förväntas av eleven. De förklarar att ledarskapet innebär att ha ett tydligt syfte med använd-

ningen av digitala verktyg med eleverna. 

 

I undervisandet om källkritik uppgav Robin att hen inte arbetar med källkritik med eleverna. 

De andra informanterna arbetar med sina elever om källkritik. Arbetssättet de använder sig av 

är att diskutera med eleverna: ”Vad är sant och falskt? Hur vet man det? Vad är fantasi och 

verklighet?” Diskussionerna utgår från elevnära situationer och inte i samband med digitala 

verktyg i svenskundervisningen. 

  

Samtliga informanter använder digitala verktyg i arbetet. Exempelvis för administrativa tjäns-

ter. Exempel är att ha kontakt med vårdnadshavare och checka av sjukfrånvaroanmälan för 

eleverna. Charlie upplever att det med digitala verktyg hade blivit enklare att kontakta vård-

nadshavare. Något som däremot inte har förändrats är att ansvaret fortfarande ligger hos vård-

nadshavaren i att läsa och ta till sig informationen. Charlie upplever det som ett problem i det 

segregerade område Charlie arbetar i. Hen förklarar att samtliga vårdnadshavare inte engagerar 

sig i sina barns skolgång. Charlie ser däremot vinster med digital kommunikation då utlands-

födda vårdnadshavare som inte hade lärt sig det svenska språket kan visa texten för någon som 

tolkar informationen åt dem. Informanterna använder de digitala verktygen för att planera, 

hämta idéer och dokumentera sin svenskundervisning. Informanternas inspiration i användan-

det av digitala verktyg i sin svenskundervisning kommer från sociala medier, erfarenheter från 

kollegor och VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning) - perioder. 

 

Hur informanterna vill arbeta med digitala verktyg 

Robin, Kim och Renée redogjorde för hur de vill arbeta med digitala verktyg i svenskunder-

visningen genom att berätta vad eleven ska göra med det digitala verktyget. Några exempel är 

att skriva, läsa, lyssna och lära sig om informationssökning. Renée och Charlie sade att de vill 

att svenskundervisningen med digitala verktyg ska utgå från elevens behov och att eleven ska 

känna sig bekväm med att använda digitala verktyg. Renée vill att eleven ska arbeta med digi-

tala verktyg för att kompensera hemmet, men är osäker på om skolan kan följa med i utveckl-

ingen. Charlie sade att hen vill arbeta med digitala verktyg då hen förväntar sig högre målupp-

fyllelse, en varierande svenskundervisning, att fånga elevers intresse och att skapa ett intresse 

för elever när digitala verktyg används. Kim och Robin vill att digitala verktyg ska användas 

för att variera svenskundervisningen och individualisera och komplettera behov. På vilka vis 

Charlie, Robin och Kim vill göra det på framkom inte i samband med uttalandet. 
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5.1.2 Observationstillfällen 

Nedan beskrivs vad vi sett under våra observationer. Texten har kompletterats med svar från 

intervjuerna.  

 
Tintin, Renée, Charlie och Robin upplevde att de följde vad som var planerat för lektionen vi 

observerade. Robins digitala inslag på lektionen var ett nytt moment, men strukturen var ele-

verna vana vid. Kims digitala verktyg fungerade inte på det vis det skulle inför lektionen. Då 

var Kim tvungen att tänka om under lektionens uppstart.  

 

Skola 1 – Kim och Robin 

Kim: Kim använde projektorn och en bärbar dator för att skapa en lugn atmosfär. Det gjorde 

Kim genom att visa en video med lugn musik och lugna bildbyten. Videon visades vid lekt-

ionsstart. Den stängdes av inför samlingen. Kim ägnade ett par minuter enskilt med sin bärbara 

dator medan samlingen pågick. Kim förklarade i intervjun att det var för att hen ordnade en 

alternativ lösning till lektionen som inte blev som den var planerad. Eleverna skulle använda 

sig av bärbara datorer och surfplattor under lektionen för att träna på att skriva meningar. Tiden 

Kim bestämde att eleverna skulle ägna åt skrivandet med digitala verktyg var 20 minuter. Kim 

hade ett didaktiskt förhållningssätt gentemot eleverna. Eleverna fick en muntlig genomgång 

för vad de skulle göra med de digitala verktygen och hur de skulle arbeta. Däremot talade inte 

Kim om för eleverna varför de digitala verktygen inkluderades under lektionstillfället. Robin: 

Robin använde projektorn som visade bilder från en bärbar dator i 30 minuter. Bilderna visade 

ett material som innehöll struktur för vad eleverna skulle gå igenom med Robin under momen-

tet i lektionen. Momentet vi observerade var en rutin de brukade utföra under en bestämd veck-

odag och tid. När momentet var utfört sade Robin att de elever som ville kunde få se en kort 

film. De didaktiska förhållningssätten som urskildes från observationen var att Robin inte upp-

märksammade eleverna på hur lektionen skulle se ut eller varför utseendet var förändrat. Robin 

var däremot tydlig med att förklara varför den korta filmen skulle visas och hur eleverna skulle 

förhålla sig till den.   

 

Skola 2 – Renée och Charlie 

Renée: Renée använde en bärbar dator för att spela avslappnande musik när eleverna kom in i 

klassrummet. Musiken användes för att berätta för eleverna hur de skulle göra när de kom in i 

klassrummet. Musiken stängdes av inför nästa moment. Då användes projektorn och en bärbar 

dator för att visa, förklara och strukturera upp momentet som rörde att förklara Ng-ljudet för 

eleverna. Användningen av de digitala verktygen pågick i 25 minuter. Resterande lektionstid 

ägnades till elevernas kommande läsläxa. Renée var tydlig med vad eleverna skulle göra och 

hur de skulle göra. Frågan varför de använde de digitala verktygen i svenskundervisningen 

blev däremot inte synliggjord för eleverna. Charlie: Charlies elever fick använda varsin bärbar 

dator. Charlie gav dem instruktioner på whiteboardtavlan för hur de skulle göra vid inlogg-

ningen. Med instruktionerna tydliggjorde Charlie vilket spel de skulle spela och vilka mål ele-

verna skulle uppnå med det spel de skulle spela. Vissa elever hann arbeta med spelet i ungefär 

40 minuter medan elever som hade problem med inloggningen hann arbeta med spelet i 20 
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minuter. De didaktiska frågorna som Charlie förklarade för sina elever var vad de skulle göra 

och hur de skulle göra. Frågan varför uteblev. 

  

Skola 3 – Tintin 

Tintin: Tintin använde projektorn och en bärbar dator för att skapa en lugn atmosfär. Det genom 

att visa en video med lugn musik och lugna bildbyten. Den videon visades vid lektionsstart. 

Innan samlingen stängdes videon av. Eleverna skulle under lektionens gång ägna sig åt att 

skriva meningar två och två på bärbara datorer. Lektionen var en del av en veckorutin under en 

bestämd tid och veckodag. Eleverna ägnade sig åt att skriva på de bärbara datorerna i 20 mi-

nuter. Tintin hade ett didaktiskt förhållningssätt gentemot eleverna och förklarade hur eleverna 

skulle använda det digitala verktyget, vad de skulle göra och varför de skulle göra det. 

 

5.2.1 Didaktisk medvetenhet hos informanternas ledning och kollegor 

Informanterna hade nyligen fått utbildning i hur de kan använda de digitala verktygen i svensk-

undervisningen. Ledningen hade under utbildningen inte gett order för vad eller i vilken ut-

sträckning lärarna ska använda de digitala verktygen. Informanterna berättade att anledningen 

till varför ledningen gav dem utbildningen var för att ledningen utgick från styrdokument, nat-

ionella krav och för att förbereda eleven att leva och arbeta i ett digitaliserat samhälle. Den 

upplevelse informanterna har av rektorerna är att de driver frågan för utveckling hårt. Det har 

visat sig genom att ledningen startat förstelärartjänster som ska motivera för användandet av 

digitala verktyg hos samtliga lärare. Tintin, Kim, Renée och Charlie hänvisar till att det är 

förstelärarna som har ansvar i att motivera de andra lärarna. Informanterna talade om att de 

utgår från det kollegiala lärandet, och menar att den som har intresset kan ta ansvaret för för-

ändringar. Robin har ett eget intresse och kunskap om digitala verktyg. Därför anser Robin sig 

inte behöva en förstelärares stöd om användandet av digitala verktyg i sin svenskundervisning 

men uppskattar utbildningen ledningen erbjöd. 

 

Diskussioner i arbetslaget gällande användande och beslut med användande av digitala verktyg 

i svenskundervisningen skiljer sig åt mellan skolor och informanter. I Skola 1 upplevde Robin 

att de andra kollegorna hellre arbetar efter papper och pärmar. Kim sade att lärarna arbetar 

enskilt i sina klassrum och att de inte tar gemensamma beslut. Kim menade att arbetslaget 

pratar om användandet av digitala verktyg både planerat och spontant. Robin upplevde att de 

inte pratar om digitala verktyg alls. I Skola 2 sade Renée att de pratar om användandet i arbets-

laget då Renée och hens kollegor vill eftersträva likvärdig utbildning för eleverna. Den didak-

tiska frågan varför de skulle arbeta på det viset var en underprioriterad fråga. Charlie menade 

att besluten för användandet av digitala verktyg i klassrummen är enskild, då läraren ser till 

sina elevers behov. Charlie anser att de digitala verktygen upplevs som vardagliga och att an-

vändandet av dem inte diskuteras längre. I Skola 3 berättade Tintin att de pratar om praktiska 

lösningar gällande de digitala verktygen och att kollegorna i arbetslaget ger varandra tips på 

arbetssätt. Tintin berättade att det hade införts styrda konferenser för hur lärare skulle arbeta 

med surfplattor men att det inte hjälpt då att intresset för att lära sig saknades hos lärarna.  
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5.2.2 Tillgångar 

Utifrån de resultat som observationerna gett kunde vi urskilja att de digitala verktygen som var 

gemensamma för samtliga informanters klassrum var projektorer och bärbara datorer. Hos Tin-

tin, Charlie, Kim och Robin finns datorvagnar eller vagnar med surfplattor synliga med tillbe-

hör som hörlurar och datormöss. Intervjuerna gav information att inom samtliga rektorsområ-

den finns roboten Bluebot att låna. Bluebot är en robot som låter eleven programmera hur den 

ska röra sig utefter ett mönster som eleven valt. Samtliga informanter sade att de hade fler 

robotar än Bluebot som hörde till verksamheten, däremot uppgav informanterna inte vilka det 

var. Det ansågs hos informanterna vara okomplicerat att boka robotar, surfplattor och bärbara 

datorer, då de sällan var bokade. Däremot upplevde informanterna det som ett hinder med att 

ta fram och använda de digitala verktygen eftersom de var tvungna att bestämma och boka i 

förväg. 

  

Skola 1  

Samtliga klassrum är utrustade med smartboards. De fungerar och används som en 

whiteboardtavla under tiden projektorn och datorn är på. Med anvisade pennor går det att ändra 

innehållet och ändringarna går att spara i datorn. Lärarna på skolan hade inte riktigt kommit 

igång i användandet med smartboards vid intervjutillfället. Skola 1 har bärbara datorer i halv-

klassuppsättning. Skolan hade nyligen gjort en en-till-en-satsning till samtliga 1:or. Det innebär 

att eleverna har tillgång till en varsin surfplatta att använda på lektionerna. Kim talade om att 

de hade flera tillgångar till applikationer med licensavtal.  

  

Skola 2 

Hos informanterna i Skola 2 gavs två redogörelser för vilka digitala verktyg som fanns till-

gängliga på skolan. Charlie talade om att det finns en hel klassuppsättning bärbara datorer på 

två klasser, medan Renée talade om att det finns en halv klassuppsättning av bärbara datorer. 

Båda talade om att det finns surfplattor att boka i klassuppsättning. Charlie berättade att hen 

har tre surfplattor i sitt klassrum permanent. Charlie är nöjd med tillgången av digitala verktyg: 

“På den här nivån så tycker jag att en dator på två elever räcker ganska bra” eftersom eleverna 

kan arbeta parvis. Charlie menade att det finns utbud för lärare bara de vill då de har tillgång 

till applikationer och nätbaserade spel, men uppmärksammade ett hinder för att fritt ladda ned 

applikationer då det kostar pengar. Att det inte fanns bärbara datorer till samtliga att tillgå 

tyckte Renée kändes: “Hyfsat”. 

  

Skola 3  

Tintin berättade att det fanns tillräckligt med bärbara datorer för en klassuppsättning och att 

det var sex klasser som delade på datorerna. Det finns även dokumentkameror av märket Lady-

bug. Med den kan man förstora upp bilder och texter från böcker som visas via projektorn, för 

att det som visas ska bli synligt för samtliga elever. Samtliga lärare och fritidspedagoger har 

surfplattor att tillgå på skolan. En klassuppsättning surfplattor för eleverna var på ingång och 

då är det sex klasser som ska dela på användandet av surfplattorna.  
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6. Diskussion 

I diskussionen presenteras resultatdiskussionen som kopplas till studiens teorier och forskning. 

Därefter följer en metoddiskussion, slutsats, förslag på fortsatt forskning och till sist studiens 

slutord.  

6.1 Resultatdiskussion  

Tillgångar 

De tillgängliga digitala verktyg vi såg vid observationerna användes av samtliga informanter. 

Informanterna redogjorde för hur de arbetar med digitala verktyg med sina elever. Informat-

ionen kan kopplas till Piaget och Vygotskijs teorier. Piagets teori utgår från det aktiva barnet 

och självstyrda aktiviteter i skolan vilken kan förstås genom informanternas redogörelse gäl-

lande digitala verktyg i sin svenskundervisning. Informanterna berättade att svenskundervis-

ningen med hjälp av digitala verktyg kan individanpassas och utgå från där eleven är kunskaps-

mässigt i en individanpassad målstyrning (Steinberg, 2013: 43–46). Användandet av digitala 

verktyg kopplas till elevens intresse som skapar lust till att lära. Ökat användande av digitala 

verktyg kan bidra till att öka elevernas självförtroende, positivitet och lust att lära då de blir 

aktiva i sitt lärande och känna att de utvecklar självkännedom (Steinberg 2013:30–31). Infor-

manterna arbetar utifrån den proximala utvecklingszonen Vygotskij förklarar, då de ville få 

sina elever att känna sig bekväma med att använda digitala verktyg. Informanterna beskriver 

de digitala verktygen som ett fysiskt hjälpmedel liksom Vygotskijs teorier beskriver sina fy-

siska redskap för att barnet ska utveckla sitt språk (Säljö, 2014:299–301,305–306; Skolverket, 

2011:6; Skolverket, 2017:5–24). Digitala verktyg ses som ett hjälpmedel hos informanterna. 

Surfplattor är ett av de hjälpmedel som används i svenskundervisningen, därför kan det vara 

av betydelse för vilka applikationer som används. Enligt forskarna McEwen och Dubé 

(2015:21) bör valet av de nedladdade applikationerna vara genomtänkta av lärare för att skapa 

likvärdiga möjligheter för samtliga elever.  Det är av betydelse i ett kompensatoriskt arbete för 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2011:11). Alla elever har inte samma förutsättningar eller er-

farenheter i sitt användande av digitala verktyg utifrån tillgångar, om kunskap för användande 

finns eller saknas hos vårdnadshavarna och de regler de har eller inte har hemma (Statens me-

dieråd, 2017a:61, b:7–9, c:94–95; Legeby, 2010:12; Bunar, 2014:482; Erikson, 2014:419). 

Våra informanter vill arbeta med digitala verktyg utifrån elevens behov och de vill att eleverna 

ska känna sig bekväma med verktyget. Det kan främja motivationen hos eleverna. Att variera 

svenskundervisningen för eleven genom att tillföra digitala verktyg som den känner sig trygg 

med att använda, gynnar elevens kreativitet (Blomgren, 2016:169). 

 

Intresse och kunskap 

I intervjun blev informanterna ombedda att förklara de känslor och tankar de hade gällande ett 

bokomslag (se bilaga 2: Material). Utifrån deras förklaringar skapades en bild för vad de ansåg 

om digitaliseringen. Informanternas svar varierade men vi kan tolka att utsträckningen av in-

tresse för digitala verktyg varierar hos informanterna. Intresset hos informanterna har däremot 

ökat över tid och informationen överensstämmer med vad statistik visar (Lärarnas Riksförbund 

2013:8–9, 2016:8–10).  
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Sedan revideringen av läroplanen har informanterna fått ökad kunskap och intresse om digitala 

verktyg. Kunskaperna och intresset varierar från informant till informant. Tintin, Kim och 

Renée berättade att de pratade mer om användandet i sina arbetslag som kan vara ett resultat 

av ledarskapet hos rektorn som hör till ledarskapet om kvalitetsarbete (Skolverket, 2019b). 

Informanternas, förutom Robins, kunskaper hade ökat. Det kan ha påverkat deras intresse och 

inkluderande av digitala verktyg i svenskundervisningen. Informanternas intresse kan ha ökat 

på grund av att de har fått utbildning och inspiration i användandet av digitala verktyg i svensk-

undervisningen i likhet med vad Lärarnas Riksförbunds (2016) statistik visar. Ett problem en-

ligt Lärarnas Riksförbund (2013, 2016) har varit att lärare haft brist på kunskap och planering 

gällande att inkludera digitala verktyg (Lärarnas Riksförbund, 2013:8–9, 2016:7). Informan-

terna ansåg att de har kunskap utifrån de krav läroplanen (Skolverket, 2011) satt. En förklaring 

kan vara att våra informanter har ett intresse av att följa styrdokument och att möta elevens 

behov och intresse. Enligt Lärarnas Riksförbund (2016:8–10) saknas motivation och utbildning 

för att lärare ska vilja inkludera digitala verktyg i svenskundervisningen och det uppmärksam-

mades hos Robin och Tintins kollegor. En viss misströstan som Queen (1984) sjunger om i sin 

låt Radio Gaga kunde märkas i Renée och Charlies svar för hur socialt umgänge har förändrats 

och att tiden vid skärmen har ökat. Renée menade att det bara var att acceptera det stundande 

paradigmskiftet. Däremot upplever vi att Renée och Charlies åskådning i samband med övriga 

kommentarer de har gett påverkar deras intresse för implementering av digitala verktyg i 

svenskundervisningen. 

 

Tid och förberedelse har varit en bristvara hos lärare för att lära sig de digitala verktygen (Ste-

inberg, 2013:30–31) och är ett problem då det skapar stress hos läraren då den ska kunna och 

göra allt på egen hand (Kilinc, 2015:14). Steinberg (2013:35) menar att om digitala verktyg 

blir inkluderade i svenskundervisningen är det betydelsefullt för lärandet att kontrollera pro-

cess, struktur och kvalitet i svenskundervisningen. En tydlig skillnad i ledarskap kunde ses hos 

Kim och Renée. Kim utgick från ett ledarskap från traditionell skola och Renée utifrån Stein-

bergs (2013) teori om öppenhet och ödmjukhet för att lära. Öppenheten hos läraren kan påverka 

planering och förberedelse positivt eftersom man då är öppen för att läras och inkludera ele-

verna. Öppenheten utgår från vilket intresse läraren har till att lära sig och därav till användan-

det av digitala verktyg i svenskundervisningen. Med digitala verktyg och internet kan inform-

ation komma från flera håll än läraren. Eleven kan ha större kunskap inom området och med 

öppenheten i ledarskapet kan eleven få möjlighet att involveras i sin svenskundervisning och 

ge tips och råd (Steinberg, 2013:26–35). Det förhållandet kan påverka elevens motivation po-

sitivt (Blomgren, 2016:169). Våra informanter nämnde inte att de hade tidsbrist för att inklu-

dera digitala verktyg. 

 

Våra informanter observerades utifrån sitt ledarskap och utifrån hur de synliggör de didaktiska 

frågorna för sina elever i svenskundervisningen med digitala verktyg. Observationerna gav re-

sultatet att informanternas didaktiska förhållningssätt mot eleverna varierade. Endast Tintin 

synliggjorde frågan varför de ska göra på ett visst sätt till sina elever. Hattie (2016) skriver att 

lärare ska synliggöra hur eleven lär sig (Hattie, 2016:16) och Stensmo (2008) presenterar de 
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didaktiska frågorna lärare ska förhålla sig till (Stensmo, 2008:7). Att synliggöra för elever hur 

de lär sig med digitala verktyg syftar till att de ska förstå varför de ska använda digitala verktyg. 

Det är för att lära sig att använda det när det tillämpas bäst och detta är något vi saknade i 

svaren hos informanterna Charlie, Renée och Kim. Vad som går att synliggöra utifrån våra 

valda teorier är Piagets teori om det aktiva barnet, utifrån informanternas uttalanden. Där bar-

net, det vill säga eleven, är den som är aktiv i lärandet, som själv utforskar och samarbetar med 

sina klasskompisar. När eleverna får använda digitala verktyg i svenskundervisningen blir ele-

verna de aktiva, medan läraren blir den passiva. Det föränderliga ledarskapet är något som kan 

ses vid inkluderandet av digitala verktyg och det förhållandet påverkar elevens självständighet 

(Säljö, 2014:283–284; Trageton, 2014:17; Steinberg, 2013:30–31). Vad som utmärkte sig hos 

informanterna var Robins svar om varierande arbetssätt, med och utan digitala verktyg, utifrån 

en miljöaspekt. Med variation i svenskundervisningen med digitala verktyg och papper kan 

Robins elever uppmärksamma och självständigt göra val för när den ska välja att arbeta med 

digitala verktyg eller med analoga verktyg (Skolverket, 2011:8; Blomgren, 2016:169).  

 

Kvalitetsarbete 

Vi upplevde att intresset för användande av digitala verktyg och hur det diskuteras kollegialt, 

varierade beroende på skola och arbetslag. Informanterna talade om att ansvaret för att moti-

vera och ordna ligger hos förstelärarna. Tintin berättade att i vissa fall får förstelärarna inget 

engagemang tillbaka. Det till trots att skolan ska verka för ett gemensamt arbetssätt för att höja 

måluppfyllelsen (Skolverket, 2019b) och stötta/uppmuntra varandra. Även om en lärare, i detta 

fall försteläraren, kan lära de andra lärarna behöver läraren som ska bli lärd vara mottaglig för 

lärdomen. Att lärare blir stressade anses vara ett problem. När en lärare arbetar utan att få 

positiv respons tillbaka kan det skapa stress. Om läraren inte mår bra kan det stjälpa elevens 

inlärning (Kilinc et al, 2015:14). Hur försteläraren motiverar, ger instruktioner och ser saken 

ur lärarens perspektiv har också betydelse för hur de andra lärarna tar emot lärdomen (Bakx et 

al 2015). Tintin säger att det inte är viktigt att alla hjälps åt, däremot finns det krav och incita-

ment för att man bör hjälpas åt. Det är i enlighet med styrdokument (Skolverket, 2011: 5–8) 

samt för lärarnas och elevernas skull (Kilinc et al, 2015:3–4, 6–7; Bakx et al 2015). Hos samt-

liga informanternas svar, upplever vi att inte alla i verksamheten hjälps åt. Det kanske gör att 

samtliga lärare inte trivs i sitt arbete och det kan påverka intresset av att lära sig nya saker. Det 

är även faktorer som skapar stress som i slutändan påverkar elevens inlärning. Tintin tror också 

att några lärare kan vara rädd för att misslyckas men önskar att de inte skulle vara det utan våga 

tro på sin förmåga. 

 

Tillgången till digitala verktyg mellan skolorna vi besökte upplevdes som likvärdig i förhål-

lande till vad som fanns att tillgå. Däremot kan man se att antal och mängd skiljer sig. Skol-

verket (2018b) menar att digitala tillgångar skiljer sig mellan skolor, därför kan de likvärdiga 

förutsättningarna för elever se olikvärdiga ut (Skolverket, 2018b:15–16). Tillgången till antal 

mellan skolorna och anledningen till att Skola 1 har större tillgångar än de andra skolorna kan 

ha flera anledningar. Upplevelsen vi själva har av områdena är att Skola 1 är den skola som har 

minst andel elever som bor i segregerat område i förhållande till Skola 2 och 3, men har flest 

tillgångar. Kanske har Skola 1 fler tillgångar för att skolan behöver kompensera för samtliga 
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av elevernas sociala förmågor i skolan. Om vi utifrån den tanken att klyftorna blir desto större 

i det området kan skolan med flera tillgångar minska klyftorna (Erikson, 2014:418–419). 

Blomgren (2016) menar att en en-till-en tillgång uppmuntrar kreativiteten hos eleven. Däremot 

är det tydligt i Blomgrens avhandling att eleverna redan har kunskaper i hur man använder de 

digitala verktygen på flera sätt (Blomgren, 2016:162–163, 172). Möjligen är detta varför en 

en-till-en-satsning har gjorts i Skola 1 och till viss del i Skola 3. Då verksamheten uppmärk-

sammat att elever i årskurs 1 har dessa tillgångar (surfplattor) och kunskaper med sig hemifrån 

eller att de flesta har det. Därför köper de in fler tillgångar för att skolan ska kompensera hem-

met (Statens medieråd, 2017a:8–10; Skolverket, 2011:11). Kanske finns det ett högre intresse 

i verksamheten i Skola 1 än hos de andra skolorna. Det skulle kunna vara ett argument för att 

de har satsat och köpt in digitala verktyg. Att de andra skolorna inte har gjort liknande sats-

ningar som Skola 1 kan med andra ord bero på avsaknaden i engagemang hos de lärarna eller 

hos ledningen. Det kan även bero på vilken ekonomisk tillgång skolorna har (Skolverket 

2018b:15–16). Till exempel kan ledningen behöva ställa sig frågan: ”Behövs det fler digitala 

verktyg eller fler behöriga lärare på skolan?”. Skola 1 är den skola som har flest behöriga lärare 

till antal mellan de skolor där informanterna som deltar i den här studien arbetar.  Enligt sta-

tistik ligger snittet för behöriga lärare inom en skola 71,4 % (Skolverket, 2018a). Skola 2 och 

3 har likvärdiga siffror med snittet medan Skola 1 överstiger denna siffra med cirka 9 procen-

tenheter enligt Skolverket (2015). Det kan möjligen påverka de samtal som förs inom skolan, 

men som våra informanter berättat, finns inte alltid den kunskap och intresset hos samtliga 

lärare. Att vara behörig lärare avgör inte för möjligheten kunna utveckla sin verksamhet i ett 

kvalitetsarbete (SFS 2010:800, 4 kap. 4 §) utan samtliga i skolan ska arbeta för ett kvalitetsar-

bete, oavsett om de är behöriga eller inte. Det intresse verksamheten har i en skola verkar av-

göra för att köpa in digitala verktyg eller inte.  

 

Vad revideringen av läroplanen (Skolverket, 2011:2) har gett Tintin, Kim, Renée och Charlie 

i svenskundervisningen, är att de märkt att det lagts ett tryck på ledningen för att det ska finnas 

tillgångar till digitala verktyg. Tillgången är en förutsättning för att uppnå de mål som det cen-

trala innehållet av läroplanen ska ge upphov till. Revideringen har medfört att eleven ska an-

vända och lära med digitala verktyg (Skolverket, 2011: 2, 2017:5–23). Rektorn har ansvar i att 

ett kvalitetsarbete görs (Skolverket, 2019b). Kvalitetsarbetet är en förutsättning för att eleven 

ska få förutsättningar för att följa lagen om skolplikt (SFS 2010:800, 7 kap. 2§). Implemente-

randet av digitala verktyg är en förutsättning för eleven att trivas i skolan och utveckla sina 

förmågor inom digital kompetens. Med tanke på att användningen av digitala verktyg ökat hos 

barn i hemmet (Statens medieråd, 2017a:8–10, b:7–9, c:96), kan användande av digitala verk-

tyg inge känsla av trygghet. Skolan bör bejaka elevens trygghet och kunskap (Steinberg, 

2013:7). Implementerandet innebär att eleven ska få möjlighet att använda och utveckla kun-

skap för att uttrycka sig på de sätt den själv tycker är lämpligt (Skolverket, 2011:7–8; 2017:12–

13). Digitaliseringen har medfört samhällsförändringar. Det innebär att möten med personer 

från andra samhällsklasser och kulturer i exempelvis skolan och på fritiden blir färre då man 

tror att människor hellre väljer att stanna hemma (SOU, 2016:18). Informanterna berättade om 

betydelsen av elevens trygghet i användandet av digitala verktyg. De upplevde att ledningen 

utgick från styrdokument i förhållande till frågan varför man ska använda digitala verktyg. Att 
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styrdokumenten är en anledning till varför man ska använda digitala verktyg i undervisningen 

är ett svar som upplevs som bristfälligt. Det svarar inte på vad eleverna får ut av det och vi 

frågar oss om det motiverar lärarna att använda digitala verktyg då lärare alltid ska följa styr-

dokument. 

 

Informanterna nämnde några men inte samtliga svenskundervisningsmöjligheter som medföl-

jer med implementeringen av digitala verktyg. Några exempel de inte nämnde är att uppmärk-

samma eleven på normer, värden och risker som digitaliseringen medför. De nämnde inte heller 

att stärka elevens digitala och språkliga kompetens eller att lära sig att vidta ansvarsfullt age-

rande vid kommunikation (Regeringskansliet, 2017:2). Dessa är betydelsefulla för att undvika 

ogiltig frånvaro, elevens förståelse för andra och förarbete till progression i förhållande till vad 

eleven ska lära sig i mellanstadiet (SFS 2010:800, 7 kap 2 §; SOU, 2016:18; Regeringskansliet, 

2017:1–3). Möjligheterna krävs för att eleven ska trivas i skolan. Att mötas i skolan kan minska 

klyftorna mellan segregerade grupper (Legeby, 2010:24; Bunar, 2014:483; Erikson, 2014:418) 

och är en del av skolans värdegrundsarbete (Skolverket, 2011:5). Men, då informanterna kom-

mer från tre skolor där blandade områden möts utifrån närhetsprincipen (SFS 2010:800, 10 kap 

30 §) är detta möjligen något som våra informanter inte tänkt på då barn från skilda kulturer 

och samhällsgrupper möts i de skolorna. Lärare bör utgå från att skolan ska vara en trygg plats 

samt att de ska i svenskundervisningen utgå från ett livslångt lärande och knyta sociala kon-

takter (Skolverket, 2011:7). Däremot bör de tänka på att synliggöra normer, värden och risker 

digitaliseringen medför. Några exempel kan vara att ha regler kring sitt digitala användande. 

Det är vanligt hos låginkomsttagande och lågutbildade att det saknas regler för hur länge de 

ska sitta vid digitala verktyg i hemmet. Det hade Renée uppmärksammat i Skola 2. Renée hade 

uppmärksammat var avsaknad av regler, instruktioner och ansvarsområden i hemmet (Statens 

medieråd, 2017c:40). Elever uppskattar när lärare ger instruktioner (Bakx et al 2015).  

 

Något som kan indikera den kunskap informanterna har om digitala verktyg är hur de benämner 

de digitala verktygen. Samtliga informanter förutom Charlie sade iPad och kanonen istället för 

surfplatta eller projektor. Vi analyserar över vad talspråket kan göra hos eleverna. Exempelvis 

kan det vara att lärarna ger indirekt reklam för ett märke. Det kan sprida okunskap om vilken 

produkt de menar. Otydligheten i ordval kan kopplas till oförmåga i att ha ett källkritiskt för-

hållningssätt som krävs av dem som lärare (Skolverket, 2019b). Charlie och Kim var medvetna 

om att digitala verktyg innefattar både hårdvara (exempelvis surfplattor) och mjukvaror (ex-

empelvis applikationer). De informanternas kännedom om hårdvaror och mjukvaror kan svara 

för vilken kunskap de har inom området. Det behöver dock inte betyda att de andra informan-

terna inte har den vetskapen. De kanske inte har skiljt de digitala verktygen åt. 

 

När lärare planerar och genomför sin svenskundervisning bör hänsyn tas till vilka tidigare er-

farenheter eleven har (Skolverket, 2011; Bunar, 2014:483; McEwen och Dubé, 2015:9–11, 15–

20). De skolor våra informanter arbetar på ligger i segregerade områden. Det förhållandet har 

bidragit till att samtliga informanter, utom Robin, tänkt utifrån elevernas behov. Det har de 

gjort för att svenskundervisningen ska bli förståelig och likvärdig för samtliga elever i sin 

grupp. Informanternas elever kom från blandade samhällsklasser, det vill säga att skolorna inte 
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domineras av elever från segregerade områden men att det märks av. Legeby, 2010:24; Bunar, 

2014:474; och Erikson, 2014:419 menar att teoretiskt sett anses det vara en vinning för sam-

hället när eleven får träffa människor från flera samhällsklasser. Det kan minska rådande sam-

hällsklyftor och påföljder av segregerade områden. Ingen av informanterna berättade att de 

utgår från estetiska uttrycksformer som undervisningsmaterial trots att det är en del av svensk-

ämnet (Skolverket, 2017:5–6). Andersson (2014:2–4, 5, 8, 11, 13, 14, 48–55, 203–205) upp-

täckte att estetiska uttrycksformer sågs som något bortglömt i svenskundervisningen. Avsak-

naden av estetiska uttrycksformer är vad Andersson tror påverkade elevers låga resultat för 

läsförståelse år 2013. Statens medieråd (2017c:39) redogjorde för att undersökningen från 2015 

visade att barns läsning minskat. Att arbeta med estetiska uttrycksformer och berättelser menar 

Andersson påverkar barn positivt. Eleverna kan känna igen sig i situationer och berätta om sig 

själva utifrån dem. Användandet av kroppsspråk, bilder och andra uttrycksformer som kom-

munikationsmedel bör vara av högre prioritet i skolan. Skolan ska främja förståelse för andra, 

minska klyftorna i samhället och ha som mål att kunna röra sig över riksgränserna (Skolverket, 

2011:5–8; Erikson, 2014:419; Bunar, 2014:473–474, 476, 477; Legeby, 2010:1, 12, 24). I be-

mötandet av elever som inte har det svenska språket som modersmål och möjligen är nyanlända 

till Sverige, menar informanterna att de använder sig av estetiska uttrycksformer och bildstöd. 

Det menar Andersson (2014:8, 13) ska hjälpa eleven i sin läsförståelse. Informanterna berättade 

däremot inte om de förklarade för eleverna varför de gjorde på de vis de gjorde under lektionen. 

Hattie (2016:16) menar att man bör synliggöra lärandet för eleven. Piaget menar däremot att 

ifall barn får tid och möjligheter, kan den förstå samband på egen hand(Säljö, 2014:283–284). 

Piaget var däremot en psykolog som var verksam under 1900-talet och senare teorier eller 

undersökningar som Hatties (2016) kan tala mot Piagets tankegångar. Att vara tydlig och göra 

beteendet med kroppsspråk eller bildspråk synlig för eleven är inte bara av nytta för utlands-

födda som är ny i språket i klassrummet. Den formen av kommunikation hjälper även svensk-

födda att kommunicera. Att lära sig om kroppsspråk och bildspråk är dessutom ett krav från 

styrdokumenten. Det bidrar till människans möjlighet till rörlighet över nationsgränserna och 

främja förståelse för andra människor och bör appliceras på samtliga elever (Skolverket, 

2011:5–8). 

 

Eftersom vi inte kunde se att samtliga informanter använde sig av frågan varför i undervis-

ningen ställer vi oss frågande till hur informanterna planerar sin svenskundervisning. Om de 

inte ställer sig frågan: varför och inte synliggör den för eleven, vet de och eleven vad nästa steg 

är för eleven och hur eleven ska utvecklas? (Hattie, 2016: 72, 157–161). Det är möjligt att 

informanten har ställt frågan: varför under ett tidigare tillfälle med eleverna. Informanten har 

då utgått från elevens tidigare erfarenheter under vår observation (Hattie, 2016:72–73).  

 

Tintin, Kim och Renée valde att inleda sina lektioner med lugn musik, som sedan stängdes av 

när de skulle inleda sina lektioner. Tintin och Kim hade även lugna bildbyten till musiken. Att 

de valde att stänga av musiken kan ha varit för att de ville ha elevernas fulla fokus utan distra-

herande ljud/bild i bakgrunden. Forskning som utförts av Hanley et al (2017:1272–1274) har 

visat att eleven lägger fokus på distraktioner i bakgrunden när de funnits. Att informanterna 

valde att stänga av musiken kan ha varit för att det kunde ha blivit en distraktion. Elever i 
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åldrarna F–3 har en förmåga att bli distraherade (Hanley et al, 2017:1265–1266). Renée och 

Robin valde under observationstillfället att använda sig av projektorn där elevens fulla fokus 

riktades mot innehållet på projektorduken. I observationerna gav informanterna tydliga in-

struktioner till sina elever som är av betydelse för att eleven ska kunna följa och förstå vad de 

ska göra (Bakx et al, 2015). 

 

Att lyssna hör till ett demokratiskt förhållningssätt (Peterson, 2017:53–54) och det hör även till 

i att argumentera och i att formulera sig (Skolverket, 2017:12–13). I Anderssons (2014:204–

205) undersökning visade det sig att barn använder berättelser för att formulera sig, och det 

utgår också från att ha lyssnat. Under observationerna utgick samtliga informanter från en trad-

itionell skola som innebär att eleven lyssnar och gör utefter vad läraren har sagt åt dem att göra. 

Eleverna fick då öva på att lyssna till läraren. Robin och Renée hade en struktur i sitt moment 

med digitala verktyg som gjorde att eleven kunde öva på att argumentera och formulera sig 

verbalt. Eleverna hos Charlie, Kim och Tintin övade på sitt läs- och skrivspråk.         

 

När informanterna planerar svenskundervisningen utgår de från det centrala innehållet i läro-

planen (2011). De utgår även till viss del från kommentarmaterialet för ämnet svenska (Skol-

verket, 2017). Informanterna tar upp arbetssätt med digitala verktyg som läsa, skriva, lyssna 

och söka information. De hade inte kommit igång med källkritik och informationssökning via 

internet. Därför var Skolverkets (2018a, 2017:5–6) riktlinjer för hur elever ska söka informat-

ion och kritiskt granska information på internet inte aktuellt i informanternas svenskundervis-

ning vid intervjutillfället. Eftersom Tintin, Charlie och Kim hade förstaklasselever, utgick de 

därmed från elevens utvecklingskurva. Enligt Piaget, som konstruerat utvecklingskurvan, tror 

barn i den åldern att alla tänker som de och då behöver läraren utgå från elevnära situationer 

(Säljö, 2014:276; Hattie, 2016:55–60). Informationssökning och källkritik på internet kan ses 

som en förberedelse inför mellanstadietiden (Regeringskansliet, 2017:1–3). Att Robin inte har 

arbetat med källkritik med sina elever som går i trean kan vi tro har att göra med att hen vid 

tidpunkten arbetat som lärare en kort tid. Däremot är källkritik en del av svenskundervisningen 

(Skolverket, 2019a). Robin som undervisar i en årskurs trea borde arbeta för att möta behovet 

eleverna har av att vara källkritisk i de situationer de möter i nio-årsåldern. Statistik visar att 

flertalet får en egen smarttelefon i den åldern och därför är det av relevans (Statensmedieråd, 

2017b:7–9). Med internet och via sociala medier sprids information snabbt (Peterson, 2017:66–

67). Då är det av betydelse i att kunna vara källkritisk då skaparen av en text påverkar innehållet 

(Skolverket, 2017:20).   

 

Informanterna talade om att de även använde digitala verktyg för administrativa tjänster, doku-

mentation, inspirationskällor och för att kontakta vårdnadshavare. Skolverket (2018b:12–14) 

menar att satsningarna på den digitala tekniken som skedde på 2000–talet har bidragit till att 

fler möjligheter har skapats för lärare. Det stämmer överens med vad våra informanter uttrycker 

med sitt användande av digitala verktyg i verksamheten. Förutsättningarna har underlättat in-

formanternas arbete inom både de administrativa arbeten och hur de kan finna inspiration till 

att inkludera digitala verktyg i sin svenskundervisning. Charlie menade dock att digitala verk-

tyg har underlättat för hen att söka kontakt med vårdnadshavarna. Underlättandet i att kontakta 
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med digitala verktyg har däremot inte betytt att det påverkat i att engagera samtliga vårdnads-

havare. 

 

Vi ville få reda på hur informanterna upplevde vårdnadshavarnas attityder gentemot användan-

det av digitala verktyg i svenskundervisningen. Informanterna antydde att de flesta vårdnads-

havare var positiva till användningen av digitala verktyg i skolan. Det kan tyda på att våra 

informanter har goda relationer med vårdnadshavare. Det är i enlighet med Skolverket (2011) 

då ett av skolans uppdrag är att samarbeta med hemmen(Skolverket, 2011:7). Men, då Charlie, 

Tintin och Robin inte gav konkreta svar för vad vårdnadshavarna tycker kan vi anta att de inte 

vet vad vårdnadshavarna har för förkunskaper. Statens medieråd (2017a) menar att vårdnads-

havare inte alltid upplever att de har information i hur de ska vägleda sina barn i sin mediean-

vändning (Statens medieråd, 2017a:61). Samtidigt har användning av egna smarttelefoner och 

tillgång till internet ökat kraftigt hos barn (Statens medieråd, 2017b:7–9). Kim sade att vård-

nadshavarna har kännedom om att eleverna behöver kunskap i användandet av digitala verktyg 

i framtiden som även Höök (2016:167) menar. Erikson (2014) menar det också, för att eleven 

ska kunna bidra med sin fulla potential (Erikson, 2014:417). Statistiken visar däremot att yngre 

och yngre elever får egna smarttelefoner eller använder surfplattor (Statens medieråd, 2017a:8–

10). Det ger ett incitament i att eleven behöver kunskap redan i lågstadiet om digitala verktyg, 

källkritik och informationssökning. Digitaliseringen påverkar alla i samhället (Höök, 

2015:165). Informationen av att användningen kryper ned i åldrarna gör att vi ifrågasätter Höök 

(2015:187–188) och Erikson (2014:417) som menar att eleverna behöver öva i skolan för att 

förbereda sig inför framtiden. Vi ifrågasätter Regeringskansliets (2017:1–3) rekommendat-

ioner som menar att diskussioner för hur man argumenterar och diskuterar på nätet bör komma 

i mellanstadiet. Hos låginkomsttagares barn visar statistik för de barnen att de saknar regler för 

när och hur mycket de digitala verktygen ska användas (Statens medieråd, 2017c:40). Lärarens 

kunskap och intresse för vilka kunskaper som finns i hemmen men också hos eleven kan vara 

av betydelse för elevens användning av digitala verktyg. Läraren bör kompensera mot hemmet 

vad gäller kunskap, kognitiv last och läsförståelse (Skolverket, 2011:11; Andersson, 2015:204–

205; McEwen & Dubé, 2015:9–11, 15–20) i förhållande till krav och mål. När läraren har den 

kunskapen och insikterna kan den stödja elevens identitetsbyggande som är ett av målen för 

eleven (Skolverket 2011:5–8, 2017:5–23).  

 

Informanterna informerade att verksamheternas ledning gör användandet av de digitala verk-

tygen synliga för lärarna i förhållande till styrdokument och nationella mål (Skolverket, 

2011:258–259; Regeringskansliet, 2017:1–3). Eleven kan vara i behov av att kunna det nu och 

i framtiden. Hattie (2016:20, 127) menar att det är av betydelse för att förstå varför man ska 

använda digitala verktyg. I det här fallet bör lärare förstå varför de ska använda digitala verktyg 

i svenskundervisningen. Ledningen har inte i samtliga fall berättat eller tydliggjort varför och 

på vilka sätt digitala verktyg är en fördel hos eleven för att höja måluppfyllelsen. Ledningen 

upplevs ha sökt skapa ett intresse hos lärarna och vad de ska komma fram till för måluppfyl-

lelse, men ifall syftet inte blir synligt hos lärarna kan möjligen intresset bli obeaktat. Att led-

ningen ska kunna svara på frågan varför innebär att planera för utvärdering av svenskunder-

visningen (Stensmo, 2008:7) som är rektorns, med andra ord, ledningens, ansvar att verka för 
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(Skolverket, 2019b). Ledningen berättar varför utifrån vad styrdokument och nationella mål 

säger men de säger inte på vilka vis de digitala verktygen möjliggör måluppfyllelse. Vad led-

ningen skulle kunnat upplysa lärare som anledning till varför digitala verktyg kan höja målupp-

fyllelsen är elevens trygghet, motivation och möjlighet till att vara kreativ (Blomgren, 

2016:160–163, 172). Med digitala verktyg kan eleven ges möjligheter att kommunicera på det 

sätt den själv tycker tillämpar henne eller honom bäst (Skolverket, 2017:5–24). Genom att till-

låta eleven välja kommunikationssätt låter läraren eleven vara med och tycka till om sin svensk-

undervisning som är av betydelse för demokrati (Steinberg, 2013:34, 46; Peterson, 2017:53–

54) och elevens känsla av delaktighet i svenskundervisningen som är av betydelse för att eleven 

ska trivas och lära sig i skolan (Skolverket, 2011:5–8; Blomgren, 2016:17, 21, 160–169; Bakx 

et al, 2015). Vad informanterna inte nämnt men som ledningen borde ha gjort utifrån revide-

ringen är att ett samarbete med en skolbibliotekarie ska användas för att stärka elevens digitala 

och språkliga kompetens (Regeringskansliet, 2017:1). Att använda eller ta hjälp av en skolbib-

liotekarie skulle kunna avlasta läraren, samtidigt som den kan lära sig under tiden och så små-

ningom våga sig på att använda digitala verktyg i högre utsträckning (Kilinc, 2015:14; Rege-

ringskansliet, 2017:2). Att ta hjälp av varandra är en del av att upprätthålla för det kvalitetsar-

bete som skolan ska följa (Skolverket, 2019b). 

6.1.1 Sammanfattning  

Utifrån frågeställningen: På vilka vis arbetar de kommunala skolorna i en vald kommun i 

svenskundervisningen utifrån digitala verktyg för att inkludera individer i ett didaktiskt per-

spektiv? fann vi i intervjudelen att estetiska uttrycksformer blir bortglömt i svenskundervis-

ningen i och med att de inte använder det som grund för undervisningsmaterial med digitala 

verktyg. Informanterna berättade däremot att de använde sig av estetiska uttrycksformer i form 

av kroppsspråk/bildstöd för att inkludera samtliga elever. De berättade däremot inte om de 

gjorde användandet av digitala verktyg eller kroppsspråket synligt för eleverna. Att läraren 

tydliggör tillvägagångssätt i svenskundervisningen ger eleven verktyg för att bli sin egna själv-

ständiga lärare och det bör förväntas av elever redan i yngre åldrar (Hattie, 2016:20, 33, 127). 

I det här fallet hade informanternas synliggörande av varför kroppsspråket använts skapat en 

förståelse hos eleven. Det hade bidragit till att eleven själv anammat kroppsspråket för att göra 

sig förstådd över nationsgränserna och för att minska klyftorna i samhället (Skolverket, 

2011:5–8, Legeby, 2010:1,12,24; Bunar, 2014:476; Erikson, 2014:419). Vi fann att när lärarna 

använde sig av estetiska uttrycksformer används digitala verktyg som komplement (exempelvis 

bildstöd). Robin sade också att variera mellan analoga (exempelvis papper och penna) och di-

gitala verktyg skulle hjälpa eleven att ta självständiga och tillämpliga val. Däremot synlig-

gjorde Tintin varför det digitala verktyget skulle användas under observationstillfället. Att Tin-

tin gjorde det och att inte de andra informanterna gjorde det får oss att tvivla över om den 

didaktiska frågan varför förekommer synlig för eleverna (Hattie, 2016:72, 157–161) hos de 

andra informanterna. 

 

Informanterna utgår från elevens behov och intressen när de planerar sin svenskundervisning. 

De tänker kompensatoriskt utifrån vad eleven kan ha för erfarenheter hemifrån. Exempelvis 

variation och mängd av digitala verktyg och regler (Statens Medieråd, 2017a:8–10, b:7–9, 
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c:40,94–95; McEwen & Dubé, 2015:15–21). De utgick däremot inte från kunskapen eller okun-

skapen i användandet av digitala verktyg hos vårdnadshavaren. Att läroplanen reviderades 

medförde en medvetenhet hos informanterna att digitala verktyg ska inkluderas i svenskunder-

visningen. Informanterna inkluderade digitala verktyg redan innan revideringen. Däremot me-

nade informanterna att revideringen gav dem en högre förväntan på måluppfyllelse och fler 

möjligheter till en varierad svenskundervisning. Informanterna berättar att med revideringen 

och implementerandet av digitala verktyg talar man mer om användandet av dem i arbetslagen. 

Det tror de beror på att rektorn tar sitt ansvar i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2019b). Det har 

visats med inköp, utbildning och att det har utsetts förstelärare som ska driva frågan framåt i 

verksamheten. Intresset och kunskapen upplevs dock fortfarande som skev av flera informanter 

i sitt arbetslag. Informanterna uppger att de inte tar gemensamma beslut i arbetslagen för när 

digitala verktyg ska användas eller inte. Det är upp till var och en i förhållande till kunskap, 

intresse och klassens behov. Frågan är om svenskundervisningen blir likvärdig som den bör 

vara (Skolverket, 2011:6), när inte gemensamma beslut blir tagna. Samtliga har inte intresse 

och kunskap för att använda digitala verktyg i sin svenskundervisning. En avsaknad av samar-

bete blir påtaglig och kan gå ut över eleven i slutändan (Kilinc, 2015:3–4, 6–7, 14). De tidigare 

erfarenheter som elever har med sig menar (Skolverket, 2011; Bunar, 2014:483; McEwen och 

Dubé, 2015:9–11, 15–20), att lärare ska ta hänsyn till när de planerar sin svenskundervisning. 

Våra informanters skolor ligger i segregerade områden och det förhållandet har bidragit till att 

alla informanter, utom Robin, anpassade sin svenskundervisning utifrån elevernas behov. In-

formanterna eftersträvar att svenskundervisningen ska vara likvärdig för alla elever och då ut-

går de från eleven behov. 

 

Undervisning i källkritik och informationssökning på internet avsaknas i informanternas svar. 

Det påverkar elevernas lärande och användning.  Utbildning i källkritik och informationssök-

ning på internet är däremot av betydelse för dem redan under lågstadietiden då de har tillgång 

till digitala verktyg (Statens medieråd, 2017b:7–9; Peterson, 2017:6–7).  

 

Utifrån frågeställningen: Vad har och kan det ökade implementerandet av digitala verktyg i 

läroplanen ha bidragit till i svenskundervisningen hos några lärare i årskurs F–3? upptäcktes 

skillnader mellan skolorna i förhållande till mängden tillgångar. Vad skillnaden i mängd be-

rodde på kan vi inte hitta ett konkret svar på i informanternas svar. Däremot uppgav Robin och 

informanterna i Skola 2 och 3 brister hos kollegorna i arbetslaget vad gäller intresse för digitalt 

användande. Samtliga informanter upplevde ett påtryckande av rektorerna för att implementera 

digitala verktyg i svenskundervisningen. Det var tydligt för oss att det var en satsning av ung 

karaktär. Satsningar som ledningen gjorde var att skaffa in fler digitala verktyg till verksam-

heterna, utse förstelärare som ska motivera och verka för användandet av digitala verktyg, och 

uppmuntra till användande genom intresse i form av utbildning hos samtliga lärare (Lärarnas 

Riksförbund, 2016:7). Uppfattningen vi får av våra informanter är att ledningen inte når samt-

liga lärare trots att satsningar och försök har genomförts. En möjlig orsak är en avsaknad i 

frågan varför en tydlig anledning i uppmuntrandet och intresseväckande hos lärarna. Avsakna-

den påverkar målstyrningen i det gemensamma kvalitetsarbete som var skola ska upprätthålla 

(Skolverket 2019b; Steinberg, 2013:43–46; Hattie, 2016:72, 157–161). Steinberg (2013) menar 
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att ifall det finns en brist på öppet sinne i ledarskapet hos lärarna, där eleven inte kan eller får 

bidra med sin kunskap. Med brist på öppet sinne är det möjligt att det finns brist i tid hos lärarna 

(Steinberg, 2013:26–35). Att verka för att öka elevens självkänsla och trygghet i att använda 

digitala verktyg är av betydelse för lärandet (Säljö, 2014:283–284, 299–301, 305–306). Eleven 

bör få möjlighet att arbeta med dem för att känna sig bekväm (Skolverket, 2011:2, Skolverket, 

2017:5–24).  

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Urval av skolornas områden och informanter 

Ursprungstanken var att vi skulle ha kommit i kontakt med skolor från fyra skilda områden. De 

var segregerade områden, ej segregerade områden, områden från stan och områden från landet. 

Områdena och skolorna skulle ha valts utifrån närhetsprincipen (SFS 2010:800 10 kap. 30§). 

Istället kom vi i kontakt med tre jämspelta skolor. Samtliga skolor vi istället kom i kontakt med 

hade elever från flera samhällsklasser men övervägande delen av eleverna kom från segrege-

rade områden. Vi kom inte i kontakt med skolor som uppfyllde de krav vi hade från början, 

istället fick vi ett resultat som var tydligt. Resultatet visade att det finns skillnader hos jämspelta 

skolor, något vi kanske hade missat om vi följt de krav vi hade från början. Samtidigt har vi 

eventuellt missat skillnader mellan skolor från flera samhällsområden. Statens medieråds 

(2017c:12, 96) undersökning visar däremot att medieanvändningen på fritiden inte utgör någon 

skillnad för var en elev bor utan endast med grund för vårdnadshavarnas utbildningsnivå och 

ekonomi. Det säger att en undersökning med våra tidigare krav inte hade gett ett tydligt resultat. 

 

Från våra tidigare krav försökte vi komma i kontakt med informanter på flera skolor utan re-

sultat. Då fick vi vända oss till fler skolor. Vi fick ett par svar från några biträdande rektorer 

och informanter vi kontaktat. De tackade nej till att medverka i vår studie på grund av tidsbrist 

eller att de redan hade bestämt att medverka i andra studenters examensarbeten. De biträdande 

rektorerna som tog sig tid att svara på vårt e-postmeddelande gav oss ett intryck av att ha upp-

daterade och aktiva hemsidor. De skolor som valde att inte svara på våra e-postmeddelanden 

hade inte lika uppdaterade hemsidor som de skolor som svarade. De biträdande rektorerna som 

hörde av sig använder möjligen sin svarsfrekvens i e-postmeddelandena som en marknadsfö-

ring precis som det upplevs som att de använder webbsidorna för den typen av anledning. Att 

vi inte kunde komma i kontakt med informanter inom de skolor vi planerat kan ha berott på 

fler orsaker. En anledning var att vi kan ha varit för sent ute med att kontakta dem. Vi har även 

reflekterat över om det kan ha berott på att skolor eller informanter saknar engagemang eller 

intresse för digitala verktyg och därför valt att inte medverka i vår studie. 

  

Slutligen kontaktade vi skolor och informanter som vi hade en tidigare relation till för att få 

ihop informanter till studien. Till en början ville vi inte ha relation till informanterna då vi hade 

kännedom om att vårt resultat kan bli påverkat på grund av våra tidigare erfarenheter. Det är 

möjligt att vi skulle anta vad de menar istället för att utgå från vad de skulle säga i intervjun. 

Vi hade inte relation till samtliga informanter i vårt resultat sedan tidigare och det förhållandet 

kan omedvetet ha påverkat resultatet.  
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Uteblivande kontakt med rektorer och huvudmän 

Huvudmän och rektorer har ansvar i att se till att krav efterföljs i den kommun eller det rek-

torsområde de arbetar i. Att de inte har tagits i beräkning innebär att vår undersökning inte gett 

en heltäckande utvärdering av vad vi vill ta reda på i vår undersökning. Det har inneburit att vi 

endast har utgått från informanternas (lärarnas) perspektiv för vad ledningen har varit ute efter 

i analyseringen av resultatet. Däremot har vi i vår undersökning sett lärarens perspektiv. Det 

kan möjligtvis vara till stöd för att se vad ledningen gör vilket ger tillfälle för oss att reflektera 

och analysera från våra informanters perspektiv samt upplysa ledningen.       

  

Intervjufrågorna 

Det fanns en frågeställning som samtliga informanter upplevde besvärlig att förstå. Frågeställ-

ningen löd: “Hur uppskattar du att din medvetenhet om svenskundervisning i digitala verktyg 

såg ut år 2017, det vill säga innan läroplanen reviderades, på en skala 1 – 10”. Beroende på 

situation omformulerades frågan efter informanternas efterfrågan. Vad vi tror att vi kan tänka 

på i framtiden när vi ställer frågor är att frågeställningar möjligen inte bör innehålla komma-

tecken. Att frågeställningen innehåller kommatecken innebär att det blir mycket information 

som ska tas in samtidigt och meningen blir lång. Enligt Språkrådet (2013:178 – 180) kan kom-

matecken användas som skiljetecken mellan konjunktioner, men även används kommatecken 

för att skilja en huvudsats från en bisats.  Huvudsatsen i vår fråga var: “Hur uppskattar du att 

din medvetenhet om svenskundervisning i digitala verktyg såg ut år 2017” och bisatsen som 

kom efter första kommatecknet: “det vill säga innan läroplanen reviderades”. I bisatsen hade 

vi med andra ord lagt till ytterligare information som kan ha gjort frågan i huvudsatsen otydlig 

eller förvirrande för informanten. Frågan hade istället kunnat formuleras: “Hur uppskattar du 

att din medvetenhet om svenskundervisning i digitala verktyg såg ut år 2016 på en skala från 

1 – 10”. Frågan kan ha omformulerats men även överförandet av språk och omliggande om-

ständigheter kan ha försvårat mottagandet av frågeställningen för informanten. Vi är medvetna 

om att resultatet gällande den frågan kan ha blivit missvisande. 

  

Trots att vi har följt Brymans (2011:217–218, 241–260) rekommendationer i hur vi skulle for-

mulera frågeställningarna i intervjun, kan frågan vi ställde om informantens åsikt (Se mer i 

avsnitt 4.1.2) ha påverkat informanten. Vi tänker att informanten ville anpassa sig efter vårt 

önskemål. Informanten visste att vårt ämne var “digitala verktyg och ledarskap i svenskämnet” 

och det kan ha påverkat informantens svar i den mån att hen ville ge svar som, enligt informan-

ten, skulle göra intryck hos oss som intervjuade. 

 

Observationsschema 

När vi observerade klassrum och informanter upptäckte vi att några av de lektioner vi blev 

inbjudna till var en del av rutinmässiga moment. Eleverna visste vad som förväntades av dem 

när lektionen började. Av den anledningen var möjligen de didaktiska frågorna inte synliga 

eller tydliga för oss som observatörer eller för eleverna under dessa lektioner. Det betyder dock 

inte att informanterna inte har gjort det tidigare. Hattie (2012) menar att lärandemålen ska vara 

en kombination av både djupa och ytliga mål. Vi kan förstå det som att lärare inte ska behöva 
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gå igenom målen under varje lektion med eleverna om lärandemålet är djupgående och pågår 

under en längre period (Hattie, 2012:72–73). Det kan vara en anledning till varför de didaktiska 

frågorna inte blev synliga för oss eller eleverna under observationerna. För vårt resultat kan det 

däremot tolkas som att de didaktiska frågorna inte alls är, eller har blivit synliga för eleverna, 

eftersom vi endast kan utgå från vad vi observerat.  

6.2.2 Slutsats 

Alla informanter arbetar med digitala verktyg i olika stor utsträckning. Vad som har varit tyd-

ligt att urskilja i resultatet är informanternas och deras kollegors intresse och inställning till 

digitala verktyg. Både Robin och Tintin uttryckte sig ha intresse för digitala verktyg under 

intervjun. Utifrån resultatet kan vi utläsa att Robin och Tintin använder digitala verktyg i sin 

svenskundervisning i högre utsträckning än vad Kim, Charlie och Renée gör. Charlie tyckte 

sig däremot ha den kunskap som krävs för att kunna hantera digitala verktyg. Det ger oss indi-

kationer på att ett intresse finns hos Charlie för digitala verktyg trots att några av kommenta-

rerna kunde indikera att fallet inte var på det viset. Både Renée och Kim uttrycker att revide-

ringen gett dem mer kunskap gällande digitala verktyg som kan indikera för att ett intresse 

finns hos dem då de har tillägnat sig kunskap. Däremot uttrycker Charlie, Renée och Kim att 

de använder digitala verktyg i svenskundervisningen för att styrdokumenten påvisar det. Det 

antyder att intresset inte är genuint då det är ett ofrånkomligt krav. Vi har även noterat att 

informanterna från Skola 2 ger oss två olika redogörelser för hur stora de digitala tillgångarna 

är på skolan. Vi drar slutsatsen att en av eller båda informanterna saknar engagemang och in-

tresse, då den ena eller den andra informanten inte är korrekt uppdaterad gällande skolans di-

gitala tillgångar. 

 

Målet bör vara att lärare ska arbeta på samma nivå med digitala verktyg för en likvärdig utbild-

ning till samtliga elever. Informanterna eftersträvar att utgå från elevens behov. De når dock 

inte fram i kvalitetsarbetet när de har avsaknad i frågan: varför i svenskundervisningen och när 

intresset för digitala verktyg avviker. Vad som behövs är ett ökat intresse och kunskap för 

samtliga lärare, inte endast hos förstelärarna och några enstaka kämpar (Kilinc, 2015:3–4, 6–

7). Statistik visar att intresset har ökat och det upplevs även vara faller hos informanterna. Vi 

frågar oss däremot om ledningen uppmuntrar på ett sätt som gynnar lärarna och i slutändan 

eleverna? Synliggörandet till varför man gör något är en brist som ses både hos ledningen men 

även hos informanterna. Det syntes i observationen till eleverna och är något som de bör tänka 

på i framtiden. Synliggörandet och uppmärksammandet till frågan varför saknas i vardagsun-

dervisningen och kan påverka dokumentationen i kvalitetsarbetet (Hattie, 2016:72). Att ställa 

sig frågan varför hör även till det källkritiska förhållningssätt lärare bör förhålla sig till (Skol-

verket, 2019a). Även om lärare ska förhålla sig till styrdokument bör lärare inte sluta ställa 

frågan varför. Samhället är i ständig förändring och ibland följer inte styrdokumenten med. 

Syftet med svenskundervisningen blir inte tydlig om man inte ställer sig frågan varför i plane-

ringen och inte synliggör det för eleverna. Eleverna får inte förståelse för varför de gör som de 

gör. Det kan påverka dem genom att de inte får de verktyg de behöver för att bli sin egen 

självständiga lärare (Hattie, 2016:27,72–73,157–161). 
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6.2.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning tror vi att undersökningar om synliggörandet av varför man använder 

digitala verktyg i svenskundervisningen kan vara av betydelse för måluppfyllelse hos eleverna. 

Undersökaren skulle då kunna ställa sig frågorna: ”Synliggör ledningen för lärare genom att 

ställa frågan varför digitala verktyg bör användas?” och ”Synliggör lärare varför digitala verk-

tyg används till sina elever?”. Vi tror dessutom att det skulle vara betydelsefullt att undersöka 

fler skolor för att synliggöra skillnader i tillgång av digitala verktyg. Då skulle undersökaren 

prata med rektorer, huvudmän och eventuellt staten. Då skulle undersökaren kunna ställa sig 

frågorna: ”Vad beror skillnaderna i tillgång på?” och ”Påverkar skillnaderna i tillgång den lik-

värdiga utbildningen?”.         

6.2.4 Slutord 

Samhället är i ständig förändring och vilka förändringar som än sker i samhället påverkas sko-

lans svenskundervisning och anpassningar. Frågan som är huvudrubrik till det här examensar-

betet lyder: “Följer skolan med i digitaliseringen?” och är relevant i förhållande till det resultat 

vi funnit i vår undersökning. Skolan försöker följa med i samhällsförändringarna men än finns 

det arbete kvar i att motivera lärare att utvecklas i svenskundervisningen. Anledning till varför 

är att minska klyftor mellan områden, för att skapa likvärdig utbildning hos samtliga elever 

samt att arbeta kompensatoriskt med hemmen. Att de digitala verktygen blir ett vardagligt ar-

betssätt i elevens fritid och i skolan, kan för vuxna upplevas liksom den misströstan för radions 

avveckling som uppdagas i låten Radio Gaga hos musikgruppen Queen år 1984. Däremot ska 

skolan spegla samhället och oavsett om intresset finns eller inte finns hos läraren ska det inte 

påverka elevens utbildning. Eleven behöver kunskapen redan i lågstadiet, och inte enbart i 

framtiden. Vi uppmuntrar lärare, men även rektorer och huvudmän att hjälpas åt och hitta lös-

ningar för vad de själva inte kan eller ser att inte andra kan. Utgå från ett källkritiskt förhåll-

ningssätt och var nyfikna: ”Varför gör jag/vi det här?” eller ”Varför gör jag/vi inte det här?” 

och dela med er av vad ni upptäcker. Samarbete och likvärdigt arbete i verksamheten behövs 

för samtliga elevers ovärderliga nutid och framtid.  
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Bilaga 1: E-postmeddelanden 

 

B.1 E-postmeddelanden 

B.1.1 E-postmeddelande till dig som är biträdande rektor 

Hej! 

 

Vi, Anna och Mia, är två lärarstudenter för årskurs F–3 och vi har just påbörjat vårt examens-

arbete i svenska vid Högskolan i Gävle. Vi skulle vilja möta lärare från er verksamhet som kan 

medverka i vår studie som handlar om digitalisering och ledarskap i ämnet svenska. Dessa lä-

rare ska arbeta i årskurs F–3. 

 

Vi vänder oss till dig för att du ska kunna vidarebefordra den bifogade filen till behöriga lärare 

i er verksamhet, detta eftersom vi inte kommer åt lärarnas kontaktuppgifter på egen hand. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna-Eli Paske och Mia Lundmark 

Grundlärarstudenter vid Högskolan i Gävle 

 

B.1.2 E-postmeddelande till dig som är verksam klasslärare i årskurs F–3 

Hej! 

 

Vi, Anna och Mia, är två lärarstudenter för årskurs F–3 och vi har just påbörjat vårt examens-

arbete i svenska på Högskolan i Gävle. Vill Du bidra till forskning och hjälpa oss i vår studie? 

 

Vi söker dig som är klasslärare för att kunna observera och sedan intervjua. Ämnet är digitali-

sering och ledarskap i ämnet svenska. Du som informant till vår studie kan vara ny inom ämnet 

eller så har du arbetat med det tidigare. 

 

Observationen, som icke är deltagande, ska pågå under en svensklektion, gärna där du använder 

dig av digitala verktyg på ett eller annat sätt. Efter observationen vill vi mötas för en intervju 

som vi uppskattar ska vara i 30–45 minuter.  

 

Intervjun kommer att spelas in audiellt med syftet att hjälpa oss att kunna ge en sanningsenlig 

återgivning av vad som blir sagt under intervjun. I vårt examensarbete kommer du att vara 

anonym och dina personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Informationen du 

ger oss kommer endast att användas till vårt examensarbete. 

 



 

 

Vi vill medverka som observatörer under en svensklektion. Mejla oss till mejladressen *bortta-

gen adress* så vi kommer överens om en dag/tid. Ditt medverkande är frivilligt och du kan 

avbryta din medverkan när du vill. Vänligen svara senast *borttagen tid* om du vill medverka. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna-Eli Paske och Mia Lundmark,  

Grundlärarstudenter vid Högskolan i Gävle   

 

B.1.3 E-postmeddelande till informanter som del av samtyckeskrav 

Hej! 

 

Nu har vi skrivit ned och transkriberat inspelningen som du bidragit med till vårt examensar-

bete. 

Informationen är bifogad som fil.  

Läs igenom och hör av dig när du har gjort detta. 

Vi skickar dig den här informationen som en del av samtyckeskravet i de etiska forskningsprin-

ciperna.  

 

Tack, 

Anna och Mia   

  



 

 

Bilaga 2: Material 

B.2.1 Intervjufrågor 

 

Observation 

Hur tycker du att din lektion gick idag? 

Åsikt 

Vilken är din direkta känsla eller tanke när du ser det här bokomslaget? 

 

Figure 1- Leo och datorspelet, (Lindström, C., Lind, K., 2016)  

– Berätta vad du ser i bilden 

– Vem eller vad identifierar du dig med på bilden? 

Generella beteenden och kunskaper  

Vad har ni för digitala verktyg på skolan i årskurs F–3? 

 – Är det lätt att få tillgång till dem? 

– Har ni tillräckligt till en klassuppsättning? 



 

 

Har din ledning gett dig information om hur du kan arbeta med digitala verktyg i svenskunder-

visningen? 

– Varför vill ledningen att du ska arbeta med det? 

– Vad vill ledningen få för resultat med att eleverna använder digitala verktyg? 

– Hur vill ledningen att ni ska arbeta med digitala verktyg?  

Pratar ni om användandet av digitala verktyg inom rektorsområdet?  

Frågor ifall svaret är ja: 

– Hur kommer det sig att ni pratar om det? 

– Vad är det som sägs då? 

Frågor ifall svaret är nej: 

– Jämför ni tillgångar, användandet eller något annat om digitala verktyg vid andra skolor i 

rektorsområdet? 

Frågor ifall det finns svar på ovanstående frågor: 

– Vilka tankar kommer upp hos dig när du får höra hur de andra skolorna i rektorsområdet 

gör/har det? 

 

Beteenden och kunskaper informanten och lärare på skolan 

Tar ni gemensamma beslut i arbetslaget om när eller hur ni ska använda digitala verktyg? 

– Diskuterar ni varför ni ska använda digitala verktyg? 

– Vad kan det vara? 

Läroplanen har reviderats 2018 för att digitala verktyg ska få en större plats i undervisningen: 

– Uppskattar du att du kan det som behövs om digitala verktyg idag?  

Hur uppskattar du att din medvetenhet om svenskundervisning i digitala verktyg såg ut år 2016, 

d.v.s. innan läroplanen reviderade, på en skala från 1–10: 

– Ifall du uppskattar din medvetenhet om svenskundervisningen i digitala verktyg idag i jäm-

förelse med innan läroplanen reviderades 2018, hur ser den ut idag på en skala från 1 – 10? 

– Vad har revideringarna gett dig och dina elever i din svenskundervisning?   

– Vilka resultat förväntar du dig att få i användandet av digitala verktyg? 

Varför ska man använda digitala verktyg i undervisningen i svenskämnet tycker du? 

– Vad är det som gör att du väljer att arbeta med digitala verktyg i svenskan? 

Vilket upptagningsområde har den här skolan? 



 

 

– Upplever du att eleverna på skolan kommer från olika samhällsgrupper eller är området seg-

regerat?   

– Hur påverkar det förhållandet din svenskundervisning? 

Hur arbetar du med digitala verktyg i svenskämnet med dina elever? 

– Varför gör du på det viset? 

– Vad baseras ditt arbetssätt på för information eller kunskap inom området? 

Hur vill du arbeta med digitala verktyg i svenskämnet med dina elever? 

– Hur kommer det sig att du inte gör det? 

Hur arbetar du med källkritik med dina elever? 

– Varför gör du på det viset? 

Använder du digitala verktyg på något annat sätt i verksamheten än med eleverna? 

Vad tycker vårdnadshavare om att digitala verktyg används i skolan? 

– Varför är det på det viset, tror du? 

Var får du din inspiration ifrån till användandet av digitala verktyg i svenskan? 

 

Information om informanten 

Utbildning 

– Vad fanns det för digitala verktyg då när du var nyexaminerad? 

Hur lång är din erfarenhet av att arbeta som lärare? 

Vilken/vilka anställning-/ar har du idag på skolan? 

Har du haft andra anställningar inom skolan? 

– Hur använde du digitala verktyg då? 

Övrigt 

Är det något annat du vill informera oss om som har med ditt arbete att göra inom skolan, 

digitalisering eller ledarskap? 

Har du några frågor? 

 

B.2.2 Observationschema  

Observationsschema  

Digitala verktyg – synliga i klassrummet 



 

 

Projektor Laptop Smartboard Surfplatta Bluebot Miniräk-

nare 

Tv  Stationär 

dator 

Annan ro-

bot 

övrigt 

 

 

         

 

Digitala verktyg – de här används vid tillfället 

Projektor Laptop Smartboard Surfplatta Bluebot Miniräk-

nare 

Tv  Stationär 

dator 

Annan ro-

bot 

övrigt 

 

 

         

 

Digitala verktyg /didaktiska frågor– planering; vem ska använda vid tillfället? 

Läraren –

enskilt 

Läraren – 

med ele-

ver 

Eleven – 

enskilt 

Elever 

tsm. 

Resurs/fri-

tidsp.-enskilt 

Resurs/fri-

tidsp.- med 

elev 

Enskild 

elev 

besökare  annat 

 

 

         

 

Digitala verktyg – hur länge? 

Läraren –

enskilt,  

min 

Läraren – 

med ele-

ver, min 

Eleven – 

enskilt, 

min 

Elever 

tsm., min 

Resurs/fri-

tidsp.-enskilt, 

min 

Resurs/fri-

tidsp.- med 

elev, min 

Enskild 

elev, min 

Besökare, 

min 

 annat 

 

 

         

 

Didaktiska frågor – tid av användning 

Bestämd tid Påbygg-

nadslektion 

Integrerad 

lektion 

      Annat 

 

 

         

 

Digitala verktyg– planering – vad ska det digitala verktyget användas till? 

Informat-

ionssök-

ning 

Läsning Skrivning Spel  Video Separat 

undervisn. 

   annat 

 

 

         

 



 

 

Didaktiska frågor – synliga för eleven  

Hur Vad Varför  

 

 

 

 

 

  

 

 

Didaktiska frågor – synliga för eleven, tidpunkt 

Början/uppstart Under/arbetsgång Avslut/innan avbrott  

   

 

 

 

 

 

 

 


