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Sammanfattning 

Bakgrund 
Grundskolan är en miljö som är under ständig förändring och utveckling. När förändringar 

sker inom styrdokument förändras även verksamheten. Arbetet med digitala verktyg i skolan 

är ett pågående arbete och en process som påverkas av verksamhet och styrdokument. 

Lärarnas val av förhållningssätt och arbetsmetoder påverkas i sin tur av verksamhetens miljö 

och synsätt. 
  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur och hur frekvent digitala verktyg används av lärare i 

årskurs 1-3 vad gäller elevers undervisning i svenska samt vilka omständigheter som påverkar 

användandet. 
  

Metod 
Undersökningen är grundad i den kvantitativa metodansatsen med enkät som 

undersökningsverktyg. Resultatet har tolkats utifrån den sociokulturella teorin. Det lämnades 

ut 60 enkäter till verksamma lärare och vi fick tillbaka svar från 52 av dem.  
 

Resultat 
Studiens resultat visar att alla lärare ser positivt på användandet av digitala verktyg. 

Gemensamma drag som framträder hos respondenterna är att alla lärare har tillgång till någon 

form av digitala verktyg och att de flesta lärare använder verktygen mer än 1 gång i veckan. 

Den mesta digitala användningen sker via iPad (lärplattan) där applikationerna Safari, 

Bookcreator, ABC-klubben och Pages är de mest använda applikationerna inom verktyget. 

Det minst använda verktyget är Smartboard, den interaktiva skrivtavlan, där 8 respondenter 

angett att de använder verktyget mer än 1 gång i veckan medan 40 respondenter angett att de 

aldrig använder den. Digitala verktyg förekommer i mer än bara svenskämnet. Matematik, 

samhällsorienterade ämnen samt naturorienterade ämnen är de områden där de digitala 

verktygen har störst användning. Majoriteten av lärarna har även deltagit i fortbildning inom 

IKT och de flesta anser även att ledningen förespråkar det digitala användandet. Lärarna 

hävdar att IKT är viktigt då det ger eleverna möjlighet för ytterligare en inlärningsstrategi 

men att skolan behöver mer resurser.  
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INLEDNING 
Att digitala verktyg i dagens samhälle finns tillgängligt är vida känt. Verktygen kan användas 

i många olika sammanhang och idag finns även redskapen tillgängliga i skolans värld. Även 

Wiberg (2007, s. 56) beskriver att tillgången av digitala verktyg har skapat en miljö där 

människan enkelt har tillgång till någon form av digitalt verktyg och kan därmed ständigt vara 

kontaktbar.  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (2011, s. 247) 

lyfter vikten av användandet av digitala verktyg i svenskämnet. Enligt Lgr 11 ska eleverna 

träna sin förmåga att skriva på dator, men även söka information från olika källor och värdera 

dessa, så kallad källkritik. Lgr 11 menar även att eleverna ska tränas i att hålla muntliga 

presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och 

andra hjälpmedel kan stödja dessa presentationer.  

 

Digitala verktyg som tidigare enbart använts i hemmen finns idag tillgängliga i 

skolverksamheten. Att de finns som tillgång i skolan innebär även att de kan nyttjas för 

svenskundervisningen. Den största utvecklingen kring digitala verktyg är att nutida skrifter 

som skrivs via dessa redskap även kan inkludera visuella och audiella former (Erixon 2010, s. 

153). Skolverket (2013, s. 6) menar att den moderna tekniken bidrar till förmågor kring 

kreativitet, nyfikenhet, problemlösning och initiativförmåga. Skolverket beskriver detta 

nedan.  

 

”Ett av läroplanens övergripande mål pekar tydligt ut att elever som lämnar grundskolan ska 

kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket 2013, s. 6).  

 

Digitala verktyg är en central del i Lgr 11, därför är det viktigt att undersöka om användandet 

i skolan lever upp till dessa förväntningar och satsningar. Då det inte finns tillräckligt med 

forskning som visar att digitala verktyg används inom skolans ramar kopplat till svenskämnet 

är avsikten med studien att undersöka hur de faktiska förhållandena ser ut. Denna studie 

bidrar till en vetenskaplig förankring i praktiken snarare än en teori om hur det bör och ska 

användas. Genom denna undersökning kan vidare forskning ske kring de digitala verktygens 

utvecklingsområden och om lärarnas IKT kompetens. Med fördel kan studien även användas 

med syfte att öka medvetenheten kring digitala verktyg och dess betydelse i 

skolverksamheten.  

 

Denna studie undersöker hur frekvent digitala verktyg används inom svenskämnet. 

Förhoppningarna är även att se vilka verktyg som används och hur de används. Digitala 

verktyg utvecklas konstant, därför är det viktigt att undersöka om skolan följer med i 

utvecklingen. Vygotskijs teori kring ett sociokulturellt lärande och utvalda begrepp i denna 

studie, kopplas till ett digitalt användande. Undersökningens mål är att öka medvetenheten 

kring det digitala användandet i relation till svenskämnet. Det är också vår förhoppning att 

denna undersökning kan bidra till en reflekterande tanke hos verksamma lärare kring hur 

frekvent användningen är av digitala verktyg.  

SYFTE 
Syftet med studien är att få kunskap om lärarnas svenskundervisning med hjälp av IKT i 

årskurs 1-3. 
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 Frågeställningar: 

1. Hur frekvent arbetar lärare i årskurs 1-3 med digitala verktyg i svenskundervisningen? 

2. Vilka digitala verktyg används i svenskundervisningen?  

3. Hur används de digitala verktygen i svenskundervisningen?  

4. Vilka faktorer påverkar användandet av digitala verktyg?  

Begreppsdefinitioner  

IT - Förkortning av begreppet Informationsteknik. Samlingsbegrepp för möjligheter som 

tekniken skapar genom datorteknik och telekommunikation (Nationalencyklopedin). 

Begreppet används i texten när det skrivs om socialt nätverkande och teknisk interaktion.  

IKT - Utveckling av begreppet IT, informations- och kommunikationsteknik. Används ofta i 

utbildningssammanhang då bokstaven K står för kommunikation. IKT är en form av 

datorstödd undervisning där digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte 

(Nationalencyklopedin). Används i texten när det skrivs om ett tekniskt användande i 

undervisningsformer.  

Digitala verktyg - Teknisk utrustning som exempelvis lärplatta, dator, smartboard, 

dokumentkamera, ljudinspelare med mera. Förekommande begrepp genom hela texten, 

används kring text för att beskriva olika tekniska redskap som ingår i undervisningen.  

iPad – En lärplatta som fungerar som en pekdator med tryckkänslig skärm vilken är 

uppkopplad mot internet (Nationalencyklopedin). iPad är en kommersiell produkt som 

benämns som lärplatta i vissa delar av texten. 

App - Förkortning av begreppet applikation. Ett tillämpningsprogram att ladda ner från en 

surfenhet, exempelvis lärplatta (Nationalencyklopedin). Används i studien när det skrivs om 

användningen kring iPad som digitalt verktyg. Begreppet finns att hitta i texten under 

diskussionsavsnittet.  

Smartboard - En interaktiv skrivtavla som kan användas inom digital undervisning. 

Smartboarden kan fungera som en visningsduk till en projektor men även som ett verktyg där 

skärmen är klickbar. Begreppet nämns vid text angående ny teknik i klassrummet där den har 

kommit att ersätta tidigare skrivtavlor. 

BAKGRUND 

IKT i dagens samhälle 

Idag finns det stor tillgång till många olika digitala redskap. Med digitala verktyg har 

människan vant sig vid att ständigt vara kontaktbar och nästan alla går runt med någon form 

av digitalt redskap. Wiberg (2007, s.56) redogör för att barn idag föds in i användandet av 

tekniken och de blir därmed tidiga användare av diverse digitala verktyg. Vidare förklaras att 

dessa barn lär sig mycket av verktygen och att de kan sprida den kunskapen vidare. En 

förklaring till att barn är tidiga användare och lär sig mycket utav verktygen kan bland annat 

vara att det är ett roligt sätt att lära och att redskapen finns tillgängliga för dem. Vår nästa 

generation blir alltså en viktig del av dagens IT-utveckling.  
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En undervisning med digitala verktyg är annorlunda jämfört med tidigare undervisning, utan 

digitala verktyg. Erixon (2010, s.153) menar att IKT är en sorts kultur som människor bör 

rätta sig efter då det blivit en stor del i dagens samhälle, vilket även inkluderar lärare i 

klassrummet. Det kan hända att lärare motsätter sig den nya kulturen och därmed inte vill 

använda sig utav digitala redskap i undervisningen. Dock menar Säljö (2010, s.56) att elever 

idag är vana vid att ha diverse digitala verktyg i sin vardag och att det gäller att få in dessa 

redskap i lärarens undervisning. Erixon (2010, s.153) förklarar vidare att det finns olika 

faktorer som kan vara anledningen till att lärare börjar använda sig av digitala verktyg i 

undervisningen. En avgörande orsak tycks vara påtryckningar från exempelvis skolledning 

eller politiker. Mindre vikt läggs vid att kvalitén på undervisningen kan höjas.  

Tidigare har endast resultaten av ett färdigt arbete varit av vikt, numera handlar det även om 

processen och vägen till ett färdigt arbete. Erixon hävdar att kvalitén på undervisningen blir 

bättre med hjälp av digitala verktyg, han menar även att den blir mer effektiv. Dock kan lärare 

känna att de digitala verktygen tar över undervisningen och att läraren då hamnar i konflikt 

med redskapen. Konflikten kan även ha sitt ursprung i att eleverna själva får styra mer över 

undervisningen med hjälp av IKT än vad eleverna kan göra i den mer traditionella 

undervisningen. Detta har sin förklaring i att lärarna kan vara oförberedda på ett ökat 

elevinflytande (Erixon 2010, s. 161).  

Förhoppningen med att använda digitala verktyg som arbetssätt är att eliminera stress relaterat 

till prestation, och istället främja sättet att tänka fritt. Digitala verktyg kan göra att 

verksamheten får tid över till annat då arbetet med redskapen kan spara tid. Den tid som 

tidigare lagts ner på att vässa pennor och sudda försvinner då dessa handlingar utförs snabbt 

och enkelt i ett digitalt redskap. Det som istället kan ta tid när det kommer till ett digitalt 

användande är att verksamheten med dess lärare istället får lägga ner mer tid på diverse 

planering kring verktygen (Erixon 2010, s. 160).  

Digitala verktyg i undervisning 

Digitala verktyg har idag flera användningsområden. Säljö (2010, s. 54) beskriver att 

teknologi, som exempelvis datorer, gör entré i dagens klassrum vilket har skapat möjligheter 

till nya arbetssätt där internet finns tillgängligt (Erixon 2010, s.160). 

 

Den studie som Erixon genomfört angående hur digitala verktyg används i svenskämnet  

ingår i forskningsprojektet ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen” 

och bygger på en intervju med en svensklärare där frågor rör svenskämnets förhållande till IT. 

I intervjun framkommer det att ämnet svenska huvudsakligen består av två delar, att läsa och 

att skriva. Det är särskilt inom skrivundervisningen som möjligheten till digitala redskap 

förekommer där elever kan ta del utav varandras texter och ge respons på varandras arbeten. 

Med hjälp av olika redskap kan elever tycka att skolan är mer meningsfull och de orkar 

slutföra sina arbeten. Erixon menar att användandet av digitala redskap skapar nya sätt att 

arbeta. Det handlar även om att använda de digitala verktygen utan att tappa all traditionell 

undervisning. Läraren ska undervisa parallellt, både med och utan digitala verktyg. Resultatet 

visar att teknologin idag har en bredare plats i skolans värld och att lärare i större utsträckning 

är beredda att utveckla undervisningen med hjälp utav diverse digitala redskap (Erixon 2010, 

ss.156-159).  

Hur IKT används i just svenskundervisningen, exemplifierar och diskuterar Erixon. Erixon 

(2010, s.153) beskriver att digitala verktyg är något som tidigare endast funnits i hemmen 

men som nu även finns innanför skolans väggar. Han beskriver att den digitala världen som 
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fått fäste inom skolans värld involverar svenskämnet på det sätt att skriften utvecklas. Den 

tidigare skriften som skrivits för hand kan nu skrivas med hjälp av skrivprogram på digitala 

verktyg där även visuella och audiella föremål kan finnas med. Ett exempel inom 

svenskämnet där det visuella och audiella framträder mer är e-boken, en bok som finns 

tillgänglig via diverse digitala verktyg istället för den traditionella pärmboken. Erixon menar 

att denna form av bok utvecklar undervisningens olika arbetsätt, det vill säga att denna e-bok 

har funktioner där ljudinspelning och övriga medier kan finnas med, och att dessa verktyg tar 

över mer och mer.  

”Skärmkulturen” som Erixon (2010, s. 156) nämner är något som kan finnas i undervisningen 

på många sätt. Ett sätt är att läsning kan ske via en skärm såväl som en fysisk bok. Dock 

menar Erixon (2010, s.159) även att undervisning med och utan digitala verktyg bör ske 

parallellt för att få det bästa av två världar. Det är viktigt att lärarna är medvetna om vilka 

kunskaper eleverna ska utveckla då mycket av det digitala arbetssättet kan ske självständigt 

av eleverna. Lärarna får inte glömma av att undervisa eleverna även om eleverna kan sitta 

själva med verktygen som de redan är bekanta med. Som lärare är det också viktigt att tänka 

på att de svagare eleverna behöver mer stöd och tid.  Här kan de digitala verktygen finnas som 

stöd och eleverna kan exempelvis få skapa multimodala berättelser där exempelvis text och 

bild samspelar. När bedömning ska ske kan det vara svårt för läraren att veta vem som har 

gjort vad i ett grupparbete där digitala verktyg har ingått. Det finns dock lösningar på detta 

problem. En av lösningarna kan vara att eleverna får berätta eller skriva en text där det 

framgår vilket ansvar varje elev har haft i arbetets gång. I ett multimodalt arbete finns det 

inget rätt och fel, därför kan eleverna stimuleras till att söka egna svar snarare än att leta fram 

ett svar som tillfredsställer läraren. Erixon (2010, s.160) beskriver att en text som har skrivits 

på ett digitalt redskap kan bli multimodal och vissa kan beskriva denna text som gestaltande 

då skriften har en relation till olika modaliteter, alltså att olika uttrycksformer kan ta form i en 

sådan text som exempelvis ljud och bild.  

Det som kan verka vara motsatsen till digitala verktyg är redskap som exempelvis penna, 

suddgummi och färgpennor. Detta beskriver Erixon (2010, s.154) är artefakter som utgör en 

traditionell undervisning där han menar att fokus ligger på ett individuellt arbete. Det som 

menas med ett individuellt arbete är situationer där eleverna själva skapar något, exempelvis 

när de läser eller skriver en text för hand. Det som kan vara positivt med att skriva en text för 

hand är att författaren till texten känner en äganderätt till verket om det skrivs med egen 

handstil. Med hjälp av digitala verktyg kan läs-och skrivundervisningen tillämpa olika 

arbetssätt, det kan exempelvis vara digitala berättelser som arbetas fram audiovisuellt. IKT-

verktyg inbjuder till olika former av kreativitet, bland annat att eleverna kan reflektera över 

sina arbeten som de själva har skapat, exempelvis bloggar. Handskrivna texter går också att 

reflektera kring, dock sker detta på olika sätt. Exempelvis kan en digitalt skriven text ha med 

rörliga bilder och ljud som det kan reflekteras kring. Detta finns inte med i handskrivna texter 

och kan därför inte reflekteras på samma sätt. När det kommer till grammatik kan det 

uppfattas som något svårt i skolan, men med hjälp av digitala verktyg och dess olika 

stavningsprogram kan detta ge mer utrymme för elever att våga mer gällande skrivandet. 

Erixon menar även att denna mer vågade undervisning skapar mer språklig förståelse då 

eleverna får utmana sig själva på ett nytt sätt, vilket i sin tur kan utmana lärandet inom 

svenskämnet och dess grammatik.  

Den interaktiva skrivtavlan (egen översättning) är en annan digital resurs. Skrivtavlan är en 

artefakt som även den utmanar traditionell undervisning där whiteboard tidigare använts. En 

interaktiv skrivtavla är ett verktyg som kan användas som en pekskärm. Elever kan till 
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exempel peka på den och få föremål rörliga. Den kan även användas som en enkel filmduk 

där projektorn med dess tillbehör tidigare använts (Säljö 2010, s.54).  

 

Erixon (2010, s.160) beskriver att skolan är i förändring då ny teknologi får större mening i 

verksamheten när digitala verktyg och internet introduceras. När elever får i uppgift att skriva 

texter behöver de söka information från olika källor. Fakta som ska tas fram ska vara 

tillförlitlig och det är då viktigt att lära eleverna att söka fakta på rätt sätt, speciellt när fakta 

ska sökas via internet. De olika källorna ska värderas och detta ska göras utifrån elevernas 

perspektiv där deras arbeten ska bli tillförlitliga. Den information som elever hittar när de ska 

skriva en text bör vara granskad inom källkritikens ramar.  

 

Undervisningens målsättning i skolan bör anpassas till varje enskild individ. Skolan ska 

gynna varje elevs utveckling och ha utgångspunkt i elevens bakgrund, språk, kunskaper och 

erfarenheter. I Lgr 11 (2011, s. 8) understryks det att varje elev har olika behov. Lärarens roll 

är att hitta varje elevs individuella anpassning för att eleven ska nå skolans olika 

kunskapskrav. Anpassningar kan se olika ut för varje enskild elev, därför kan inte en sorts 

anpassning vara till för alla utan måste skräddarsys för varje individ. Det betyder att olika 

former av undervisning och resurser ska finnas för att undervisningen ska gynna alla elever. 

En anpassning som kan tillämpas är exempelvis digitala verktyg som lärplattor eller 

inspelningsprogram. Säljö (2010, s. 62) menar även att lärare kan arbeta mer 

ämnesövergripande vilket kan få elever att nå kunskapskrav på ett mer effektivt sätt då fler 

ämnen än svenska kan ingå i samma lektion. Svenska kan till exempel sammaföras med 

natur- eller samhällsorienterade ämnen.  

Samspel 

Digitala redskap i undervisningen är något som i allt större utsträckning har belysts i 

forskning de senaste åren. Inte sällan görs jämförelser mellan inlärningsmiljöer med och utan 

digitala verktyg. Wiberg (2007, s.49) beskriver att de rum som inte har tillgång till digitala 

verktyg ofta kräver tystnad och ett individuellt arbete. I rum där digitala verktyg används ska 

arbetet kring verktygen kompletteras med samspel. Wiberg (2007, s.50) förklarar vidare att ett 

samspel genom digitala verktyg är när du kan vara kontaktbar och samtala med någon som 

inte behöver vara på samma plats som du. Informationstekniken idag är inte tänkt för endast 

en mottagare. Dagens informationsteknik ska vara i samspel på ett sätt där olika personer kan 

delge varandra information och reda ut frågor.  

Istället för att läraren ska undervisa med hjälp av läroböcker kan läraren få eleverna att arbeta 

mer tillsammans i grupp, exempelvis att skriva texter på digitala verktyg, och därmed även få 

utvecklas med hjälp av andras kunskaper (Erixon 2010, s.160). Säljö (2010, s.56) förklarar att 

användningen av digitala verktyg idag innebär att elever får större inflytande i 

undervisningen. Användningen av digitala verktyg kan även få elever att samspela med 

varandra genom att undervisningen ger möjlighet till exempelvis grupparbeten och respons-

arbeten.  

De Marsico (2013, ss.21-22) redogör för undervisning med datorer och internet där hon 

beskriver att det är ett individuellt arbete såväl som ett samspel mellan elever. Undervisningen 

bör vara utformad på ett sätt så att eleverna får möjlighet till att samarbeta. Eleverna kan få 

övningar som kan genomföras via datorn där de aktivt ska samarbeta, exempelvis 

diskussionsövningar och responsarbeten. Undervisning som sker med hjälp av datorer och 

internet kan även främja elevers motivation vilket i sin tur kan leda till att eleverna når fram 

till styrdokumentens kunskapsmål.  
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Motivation utifrån redskapen 

De Marsico (2013, s.15) beskriver att elever kan inspireras av undervisning med datorer. Om 

eleverna har kunskap kring hur de digitala verktygen ska användas är de användbara, om 

verktygen däremot inte kan hanteras av eleverna blir de oanvändbara. Säljö (2010, s.62) 

förklarar även att det är av stor vikt att eleverna har tillräckligt med kännedom kring 

teknologin för att kunna använda sig av de digitala verktygen. De Marsico (2013, s.15) 

förklarar vidare att eleverna kan förlora motivation om verktygen inte är användbara och 

fokus läggs istället på hur verktyget ska hanteras snarare än undervisningens mål och syfte. 

De verktyg som används bör främja målet med undervisningen, exempelvis att lära sig skriva 

på ett tangentbord eller att ge respons i ett skrivprogram, därför ska verktygen anpassas på det 

sätt att de motsvarar lektionens syfte. Det är lärarens ansvar att anpassa verktygen till 

undervisningens syfte. Om syftet är att lära sig att ge respons via ett datorprogram måste 

läraren se till att det digitala verktyget erbjuder ett sådant program.  

 

Lärandet med hjälp av digitala verktyg bör få ta tid eftersom elever arbetar olika snabbt. För 

de elever som själva är motiverade kan arbetet med digitala verktyg vara till hjälp då det 

möjliggör att eleven kan arbeta inom sin egen tidsram. De digitala verktygen skapar alltså 

möjlighet till ett självständigt arbete där eleverna inte behöver vänta in varandra, utan istället 

kan arbeta i sin egen individuella takt (Hu & Hui 2012, s.784).  

 

Hu och Hui (2012, ss.782-783) beskriver att olika artefakter, exempelvis iPad eller dator som 

används inom digitala verktyg, blir ett allt viktigare stöd i elevers utbildning. För att eleverna 

ska lära sig nya saker behöver de motivation och stöd från läraren. Det material som används 

inom de digitala verktygen, exempelvis appar eller program, bör vara utformade på ett sätt där 

eleverna kan utveckla sitt fortsatta lärande så som läs- och skrivutveckling och på det sätt nå 

kunskapskraven. Säljö (2010, s.56) poängterar att digitala verktyg bör användas för att nå 

uppsatta kunskapskrav. 

TEORETISK RAM 
Teori bör vara ett redskap som används i en undersökning, och fungera som en tolkningsram. 

Det kan då finnas större möjligheter att bearbeta och få en förståelse för ett problem. Att 

använda en teori i en undersökning är även till stor nytta för läsaren då denne enklare kan 

förstå resultaten i undersökningen som presenteras. Själva syftet med en teori är att stödja de 

analyser som görs och att ge bakgrund till problemen som undersöks (Dimenäs 2007, ss.104-

105).   

Den teori som kopplas till den aktuella studien är sociokulturell och grundas i lärande med 

hjälp av redskap, interaktion samt ett samspel mellan varandra. Nyckelord inom teorin är 

bland annat mediering, proximal zon, situerat lärande, appropriering och kulturella redskap. 

Vygotskij (2001, s.7) utvecklade en tanke där mediering ryms inom processen för lärande. 

Mediering för med sig redskap som kan användas för att tolka sin omgivning. Vygotskij 

menar att människans utveckling sker med hjälp av redskap, vilket skiljer människan från 

djuren. Vidare beskrivs att lärandet är i en ständig process där människan ska vara medveten 

om dess innebörd och gestalt.  

För att få förståelse för den aktuella undersökningen kommer teorin att användas som en 

koppling till de digitala verktygen. Teorin beskriver begrepp som bland annat mediering 

vilket betyder att människor lär och förstår sin omgivning via verktyg och redskap. Dessa 

redskap kan vara materiella, och de materiella verktygen för denna undersökning är av digitalt 

slag. Ett annat begrepp är scaffolding där ny kunskap kan infinnas genom diverse verktyg, 
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även här kopplat till digitala verktyg. Denna scaffolding kan förknippas med den proximala 

utvecklingszonen där lärandet är i utveckling och kan stimuleras genom redskap. Ytterligare 

ett begrepp är appropriering vilket även det kopplas till digitala verktyg då begreppet innebär 

att människor blir förtrogna med olika redskap för att hämta ny kunskap.   

Mediering 

Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Begreppet grundar sig i olika 

artefakter som tar sin utgångspunkt i både språkliga och materiella redskap. Människor vill 

interagera i sin omvärld och använder sig då av dessa artefakter. Vysotskij menar i sin teori 

att dessa redskap är medierande och används av människor när kommunikation och analys av 

omvärlden sker i olika miljöer. Ett medierande redskap kan vara av fysisk form, som 

exempelvis en lärplatta. I detta redskap finns en kunskap som människan vill förstå, denna 

kunskap kopplas därefter till det språkliga där artefakter får en ny betydelse. Ett exempel på 

detta är datorns tangentbord, tangentbordet är ett fysiskt redskap men visas med hjälp av 

symboler och kommandon, alltså språkligt. De språkliga och de fysiska redskapen kopplas 

samman och kallas därefter för ett kulturellt redskap (Säljö 2012, ss. 187-189).  

När det gäller mediering syftar Vygotskij på att människor agerar fysiskt likväl som de tänker 

i olika banor. Dessa ageranden är varken praktiska eller teoretiska, de är sammanlänkade med 

varandra. Alltså kan inte människan enbart vara praktisk eller teoretisk. För att människan ska 

kunna ta lärdom av en situation behövs eftertanke, kunskap och fysiskt agerande. Det betyder 

att teori och praktik ska fungera tillsammans. Detta återfinns i många situationer i vardagen, 

däribland att koka kaffe och att skriva en text. Om inte dessa begrepp samverkar med 

varandra finns inget att lära ur situationen (Säljö 2012, s. 189). Exempel: någon visar dig hur 

du kokar kaffe, därefter får du pröva att göra det själv. Det är först då du har tagit till dig 

kunskapen.   

Den proximala utvecklingszonen 

Ett annat viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Begreppet grundar sig i att människans utveckling är varaktig. För att 

människan ska uppnå närmaste utvecklingszon behöver denne tygla nya begrepp och 

kunskapsmål. Att uppnå dessa begrepp och kunskapsmål är aldrig långt bort. När människor 

är nära att behärska ny kunskap kan det behövas vägledning och denna vägledning brukar 

komma från någon mer kompetent som exempelvis en lärare eller kamrat. En sådan situation 

kallas scaffolding och inriktar sig på att den som ska lära sig något nytt får stöttning i det nya 

lärandet (Säljö 2012, ss. 193-194). För att anknyta begreppet till denna studie kan detta stöd 

innebära en stöttning genom ett digitalt verktyg, exempelvis rättstavningsprogram och dylikt.  

Scaffolding 

Scaffolding är ett begrepp inom utvecklingszonen och genom den kan tillämpning av ny 

kunskap fås med hjälp av någon annan person, något digitalt verktyg etc. Den kunniga i 

situationen, alltså den som stöttar, får inte ta på sig hela dilemmat själv utan den lärande 

måste även själv stå för sin problemlösning och därefter klara av det på egen hand. Om den 

som är till för att stötta tar åt sig för mycket av dilemmat kan en situation uppstå där den som 

stöttar löser hela problemet och eleven som ska utvecklas blir publik till arbetet. Pedagogen 

måste därför känna till elevens närmaste utvecklingszon och hur det kopplas till förmågor och 

insikter. Därifrån kan pedagogen leda eleven framåt till att aktiviteten löper vidare och att 
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eleven själv därefter kan ta mer självständiga beslut (Säljö 2012, s. 194). Detta kan även 

kopplas till större ansvar inom användandet av digitala verktyg.  

Appropriering 

Inom den sociokulturella teorin finns ett begrepp som kallas för appropriering. Mediering, 

som är ett samspel mellan människor och artefakter, är något som sker i vardagliga situationer 

i hemmen. Detta är något som följer barn i många olika sammanhang. Denna sorts mediering 

som sker i hemmen kallas för indirekt mediering och den kräver inte någon formell 

undervisning. Den indirekta medieringen sker istället genom lek och samspel samt genom 

personer i sin närmiljö. Det finns även erfarenheter och begrepp som barn inte kan lära sig i 

hemmen och de vardagliga situationerna. Dessa begrepp är av de mer teoretiska slag och 

handlar om exempelvis grammatik. Barnen behöver förklaringar kring dessa begrepp inom de 

mer teoretiska områdena vilket skolan erbjuder i sin undervisning. Det som är viktigt inom 

appropriering är att eleverna ska förstå processen i sitt lärande, vilket kan ske med stöd från 

lärarna. Vygotskij menar att barnet måste få stöd och hjälp där någon mer kunnig finns som 

ett stöd för nästa zon av utveckling. Appropriering betyder således att vi människor vill lära i 

en omgivning där artefakter medieras, människan är ivrig att ta reda på hur kulturella redskap 

fungerar. Det betyder alltså att människor vill förstå lärandet som en process (Säljö 2012, ss. 

192-193).  

Appropriering kan relateras till vårt undersökningsområde. Appropriering kan således kopplas 

till de mer fysiska verktygen som exempelvis att kunna använda penna och papper när 

lärandet att skriva ska infinnas, det kan även kopplas till att lära sig använda ett tangentbord 

som är mer utav den digitala sorten. Begreppet appropriering kan därför kopplas till mer av 

vår moderna värld med de digitala verktygen och redskapen vi idag använder.  

Genom Vygotskijs teori kan människor komma i kontakt med mer abstrakt och vetenskaplig 

kunskap, kunskaper som även blir allt mer väsentliga i dagens samhälle. Digitala verktyg idag 

har stor plats i många fall. Det blir alltmer vanligt att elever har tillgång till dessa verktyg i 

hemmet. Detta betyder att många är medvetna om hur dessa verktyg fungerar och hur de kan 

användas. Det kan därför vara väsentligt att anpassa viss undervisning till digitala verktyg för 

att utveckla elevernas lärandestrategier. Teorin stödjer detta genom sitt sätt att förmedla ett 

medierat lärande, ett lärande där många olika verktyg får ta plats i undervisningen. Teorin är 

även viktig i vår undersökning då den förespråkar hjälpmedel i undervisningen, däribland 

scaffolding och den proximala utvecklingszonen.  

Säljö (2012, s. 196) redogör vidare för begreppet appropriering där han beskriver att skolans 

undervisning baseras på synsätt och uppfattningar om vad som är betydelsefullt vetande. 

Skolan gör ett misstag där undervisningen bestämmer en form av undervisning som kanske 

inte passar alla då människor tar till sig kunskap på olika sätt. Denna undervisning kan vara 

medveten eller omedveten, men läraren kan inte undervisa utan hypoteser kring hur elever lär 

sig. Mellan elever och vuxna bör det finnas ett möte med teoretiska aspekter. Dessa möten 

grundar sig därefter utifrån hur undervisning ska utföras och arrangeras.  

METOD 

Det som är viktigt att tänka på vid val av metod är att det ska utgå från undersökningens syfte. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur frekvent digitala redskap förekommer i 

svenskundervisningen av grundlärare 1-3 samt vilka faktorer som kan komma att påverka 

användandet. Därmed blev metodvalet kvantitativ ansats. Denna undersökning är mätbar 
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vilket är en väsentlig del vid val av den kvantitativa metoden. Utifrån datan kan en växlande 

skala förekomma där en variation av mer eller mindre kan urskiljas. Då undersökningen 

grundar sig i siffror och något mätbart i form av ett frekvent användande blev den kvantitativa 

ansatsen valet (Trost 2012, ss. 17-22).  

Med den kvantitativa forskningsmetoden som utgångspunkt används enkäter som redskap för 

undersökningen. De inledande frågorna i enkäten utgjordes av sakfrågor. Sakfrågor får inte 

handla om inställningar kring den svarande utan måste behandla fakta som är av relevans för 

undersökningen. Exempelvis frågades det efter informantens ålder. Detta gjordes med hjälp 

av en intervallskala kring olika åldersspann där respondenten kunde kryssa i valfri kategori. 

Andra alternativet hade varit att informanten behövde skriva ner sin ålder i siffror, dock kan 

detta skapa ett slags integritetsproblem där svaranden kan uppleva det som en oartig fråga. 

Sakfrågorna bidrog även till en diskussion där olika samband kunde ses med hjälp av dessa 

frågor (Trost 2012, ss. 65-68) 

Trost (2012, s. 65-69) beskriver att enkäter kan bestå av öppna och icke-öppna frågor, 

frågorna kan ha fasta svarsalternativ eller ej. Detta innebär att det finns frågor som kan 

besvaras inom ramen för utsatta svarsalternativ och frågor där respondenten behöver skriva 

själv. I denna undersökning förekommer fasta svarsalternativ. Hade enkäten haft med många 

öppna frågor kunde bortfallet bli stort då respondenten kan tycka att de mer öppna frågorna är 

besvärliga att svara på. I denna undersöknings enkätformulär fanns det med en öppen fråga 

som avslutade enkäten. I enkäten formulerades denna fråga som “finns det något mer du 

skulle vilja tillägga?”. Svaren på dessa frågor tillför information i resultat och diskussion. 

I utformningen av enkäten strävas det efter att endast formulera en fråga snarare än flera 

frågor i en. Detta för att det bör vara så tydligt som möjligt och för att undvika förvirring hos 

respondenterna. Mycket arbete lades ned på att formulera frågorna i enkäten så klart och 

förståeligt som möjligt och enkäten innehöll därför inte ämnesspecifika ord utan dessa 

förklarades utförligt. Språkbruket anpassades för att underlätta förståelsen och frågorna är 

kortfattade. Enkätfrågorna numrerades då det underlättar analysen, dessutom hjälper det 

respondenterna då de lättare kunde navigera sig igenom frågorna.  

Urvalet skedde utifrån verksamma lärare i Västra Götaland via det slumpmässiga 

förhållningssättet. Målsättningen var att nå ut till 60 lärare, detta genomfördes och det 

återkom 52 stycken enkäter. Enkäterna lämnades ut till 11 grundskolor. Kontakt togs med 

respektive skola och efter godkännande av utlämning lämnades dessa ut med personlig 

kontakt. Insamlingen av datan skedde på respektive skolor där utlämning hade skett och även 

detta skedde med personlig kontakt.  

Sammanställningen av enkätfrågorna gjordes i ett stapeldiagram främst utifrån en 

ordinalskala. Ordinalskalan uppskattar de värden som visar sig genom undersökningen, dessa 

värden placeras efter kategorier och till denna undersökning blev det då exempelvis hur 

frekvent någonting förekommer (Trost 2012, s. 18). Sammanställningen av resultatet skedde 

med ett datorprogram via Google docs och Google kalkylark. Detta för att få ett så konkret 

och överskådligt resultat som möjligt via diagram, alltså att dessa gör att en tydlig översikt 

kunde speglas. Utifrån stapeldiagrammet blev det sedan tydligt att urskilja de svarandes 

variationer från enkätfrågorna. De frågor i enkäten som var öppna frågor lades inte in i något 

diagram då dessa frågor endast var till för analys och diskussion, exempelvis vilka 

applikationer som användes på iPad.  
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Den insamlande datan analyserades och delades in i grupper utifrån de olika 

frågeställningarna. Detta för att få en enkel överblick av resultaten och hitta mönster och 

samband i resultaten. Resultaten skrevs in i diagram utifrån analys och därefter diskuterades 

dessa för att ge en beskrivning av vad diagrammen menar.  

Tillförlitlighet och reliabilitet 

Med begreppet tillförlitlighet menas att en undersökning med mätbara variabler är korrekta. 

Begreppet kan utgå från fyra olika punkter. Den första punkten kallas kongruens. Här handlar 

det om att frågorna i exempelvis en enkät ska vara lika för alla och vara enstämmig i sin 

mätning. Den andra punkten kallas för precision och handlar om hur enkätformuläret besvaras 

av den svarande. Den tredje punkten är objektivitet, här menas att respondenterna uppfattat 

frågorna likadant och därmed läst in datan på samma sätt. Den fjärde och sista punkten tar 

upp konstans, med detta innebär att svarande inte ska kunna ändra sin attityd kring 

formulärets innehåll under enkätens gång (Trost 2012, s. 62).  

I en studie bör frågeställningar och syfte efterfråga det som är avsett att undersökas. Det är 

även viktigt att undersökningen använder sig utav lämpliga metoder för att svara på syftet och 

dess frågeställningar. Begreppet validitet grundar sig i detta och används i undersökningar för 

att få en känsla av en förstående kunskap som omfamnar en bild av empiri (Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 258-259).  

Arbetet kring undersökningen har utgått från att vara giltigt och tillförlitligt. Genom att 

undvika krångliga ord och formuleringar samt nekande uttryck minskar chansen för 

misstolkningar och graden för reliabilitet ökar. För att nå en hög validitet undersöks endast 

det som är avsett att undersökas, alltså har frågorna i enkäten en klar koppling till syftet.  

Urvalsgrupp 

Den urvalsgrupp enkäten når ut till är lärare i grundskolan 1-3  i en kommun i Västra 

Götaland. Valet av att utelämna förskoleklassen i undersökningen var medvetet eftersom 

undersökningens syfte är användandet av digitala verktyg hos utbildade 1-3 lärare. Det finns 

flera anledningar till att förskoleklasslärare inte är med i undersökningen. En av 

anledningarna är att behörigheten kan grunda sig i utbildning hos både förskollärare och 

grundskollärare, vilket förvirrar situationen där undersökningen riktar sig till just 

grundskollärare. Ytterligare en faktor är att förskolan har en skild läroplan som inte 

överensstämmer med den läroplan som denna undersökning kopplas till. Strävan var att få ett 

i huvudsak slumpmässigt urval av lärare som undervisar i årskurs 1-3 i den aktuella 

kommunen. Det bestämdes att 11 grundskolor skulle ligga till grund för urvalet, och enkäter 

lämnades ut till 60 lärare. Det fanns redan en viss relation till 5 av skolorna, medan resterande 

skolor som ingen tidigare relation fanns till lades till i urvalet. De skolor vi inte tidigare hade 

relation till valdes ut på grund av att respondenterna blev för få. Respondenterna på de skolor 

vi sedan tidigare kände till blev för få när enkätantalet vi hade hoppats på att få in inte var 

tillräcklig, därför togs kontakt med de resterande skolorna via telefon för att sedan lämna ut 

enkäterna personligen. Till enkäten hör även missivbrevet där det beskrivs vilka de 

undersökande är, vad enkäten syftar till och kontaktuppgifter för vidare frågor (se bilaga 1). 

Svårigheter med urvalet kan vara att det finns för få deltagare som vill medverka samt att 

deltagarna som tackat ja sedan ångrar sig av olika anledningar, då finns risken för stort 

bortfall. Om bortfallet skulle blivit för stort, att undersökningen fick mindre än 50 svaranden, 

skulle risken vara stor att materialet var svårt att bedöma som tillförlitligt 
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Genomförande 

Enkäterna var i pappersformat och lämnades ut personligen måndag vecka 47. All data var 

inhämtad tisdag vecka 48 och sammanlagt hade då 52 ifyllda enkäter samlats in. Enkäterna 

sammanställdes till en början för hand och lades sedan in i datorn genom programmet Google 

kalkylark. Vidare lades en beskrivning in under resultatets alla diagram.  

Etik 

Vetenskaplig forskning är idag ett viktigt inslag i samhällslivet och är både viktigt och 

nödvändigt för individens och samhällets utveckling. Värdet av ny kunskap betonas i många 

olika sammanhang. I forskningen ligger ett sökande efter ny kunskap. De etiska aspekterna är 

speciellt viktiga i forskningen, detta med hänsyn till att fortsatt forskning i framtiden ska 

kunna genomföras (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2005, s. 16-17). 
 

Människor som lever i dagens samhälle har rätt till att forskning ska bedrivas, detta eftersom 

att utveckling är av stor vikt. Forskningen som bedrivs bör ha hög standard och drivas av 

centrala frågor som utgör nya utvecklingsområden. Det som ligger till grund för den 

forskningsetiska principen är två krav. Det ena kravet kallas för forskningskravet och innebär 

att allmänheten ska kunna ta del utav forskningen. Det andra kravet kallas för 

individskyddskravet och menar att en människa inte ska utsättas för kränkning, fysik eller 

psykisk skada (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  

 

De fyra huvudkraven 

Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra övergripande huvudkrav inom 

forskning. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De forskningsetiska principer som tas hänsyn till i studien beskrivs i 

Vetenskapsrådets (2002, ss. 5-11) fyra huvudkrav. Informationskravet inriktar sig på att 

forskaren ska informera respondenterna om den aktuella undersökningens syfte. Forskaren 

ska informera om respondenternas uppgift och vilka villkor som gäller för deltagande, de ska 

även informeras om att deltagandet kan avbrytas och måste därför inte fullfölja sin 

medverkan. Det andra kravet, samtyckeskravet, grundar sig i att respondenterna har egen vilja 

när det kommer till deltagandet i undersökningen. Samtycke från respondenterna är något 

som forskaren ska förskaffa. Hur länge, på vilka premisser och om respondenten vill deltaga 

är något som de själva erhåller sig rätten att besluta. Konfidentialitetskravet är det tredje 

huvudkravet och inriktar sig på att uppgifterna om de deltagande ska ges största anonymitet 

och personuppgifterna ska förvaras utom räckhåll för andra. Forskaren har även tystnadsplikt. 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att deltagarnas uppgifter endast är till 

för forskningens syfte, därmed får inte dessa uppgifter brukas i syften där annat än 

vetenskapliga mål tillämpas (Vetenskapsrådet 2002, ss. 11-14).  

Det är självklart viktigt att undersökningen följer de etiska råden och därmed skapar 

tillförlitlighet bland respondenterna, och detta följs genom hela skrivandeprocessen. I 

missivbrevet informerades deltagarna om syftet med undersökningen, samt att den är 

konfidentiell och ingen enskild persons svar kommer att kunna utläsas i resultatredovisningen. 

Vid presentationen av enkäten kommer det även belysas att deltagandet inte är obligatoriskt 

utan ska ske på deltagarnas fria vilja. Det är dock viktigt att motivera respondenterna till 

deltagande för att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Att tystnadsplikt råder är av 

stor vikt för undersökningen och följs enligt konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet infinner 

sig även i undersökningen då de ifyllda enkäterna inte kommer att användas för varken 

kommersiellt bruk eller andra syften utan endast för denna vetenskapliga undersökning.  
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Analys/bearbetning 

Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats genom att först skriva ner de olika 

frågornas nummer med dess svarsalternativ och för hand markera vilket svarsalternativ 

respondenten kryssat i, där kunde enkelt en svarsfrekvens synas som därefter lades in i ett 

Google docs med diagram via Google kalkylark. Då enkäterna hämtades upp på olika dagar 

påbörjades sammanställningen av datan direkt istället för att vänta tills alla enkäter var 

insamlade. Trost (2012, ss.132-133) beskriver detta genom att undersökarna sparar tid och det 

går snabbare att finna svårigheter som respondenten kan ha upplevt i enkäten. En annan 

positiv sak med detta förhållningssätt är att det enkelt kunde förutses en frekvens kring de 

olika svaren. De frågor i enkäten som hade mer öppna frågor lades inte in i något diagram då 

dessa frågor endast är till för analys och diskussion. Enkätfrågorna framgår som väl 

formulerade då respondenterna har svarat likstämmigt på många frågor och inga 

missuppfattningar verkar ha skett. Dock förekom 8 bortfall, vilket resulterade i 52 besvarade 

enkäter som användes vid analysering. Detta påverkade inte undersökningen i någon större 

utsträckning då bortfallet var mindre än 15%. Analyserandet av undersökningen genomfördes 

utifrån att stapeldiagram kategoriserade resultaten. Då antalet enkätsvar är färre än 100 blev 

valet att redovisa resultatet i frekvens istället för procent med en kort beskrivning. Det går att 

iaktta typvärde även om det inte är siffror. I denna undersöknings resultat kommer typvärdet 

att lyftas fram i vissa av enkätfrågornas svar, det vill säga det vanligaste förekommande 

värdet eller svaret. I en del fall kommer det även att fokuseras särskilt på spridningen, alltså 

hur samtliga svar på en fråga fördelar sig.  

RESULTAT 
Då mindre än 15% bortfall förekom har det kunnat urskiljas ett tillförlitligt och giltigt resultat. 

Resultaten har en vid spridning och sammanställningen är uppbyggd i stapeldiagram där ett 

kategoriseringsspann förekommer. Resultatet förklaras även mer ingående under varje 

diagram, en klarare redogörelse för vad diagrammet faktiskt visar.  

Sakfrågor 

Diagrammet nedan visar ålder på respondenterna (se figur 1). 

 

Figur 1 

Diagrammet visar att 16 verksamma lärare är i spannet mellan 40-49 år vilket är den mest 

förekommande åldern. Därefter kommer åldern 30-39 där det framgår 12 lärare. På jämn plats 

med 9 lärare är åldrarna 20-29 samt 50-59 och den minst förekommande åldern är 60-69 med 

6 lärare. Sammanlagt svarar 52 lärare.  
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Diagrammet nedan visar hur många år respondenterna har varit verksamma som lärare (se 

figur 2). 

 

Figur 2 

Figuren visar ett årspann där 15 lärare är verksamma 0-5 år, detta är den mest frekvent 

förekommande åldern i undersökningen. Nollan i detta fall symboliserar mindre än ett år, 

vilket kan sträcka sig mellan 1-11 månader. Därefter kommer 6-10 år där 6 lärare är 

verksamma. 9 lärare är verksamma i 11-15 år och i spannet 16-20 år likaså. I spannet 21-25 

förekommer 3 lärare och i spannet 26-30 är 4 lärare verksamma. Från 31-35 år som verksam 

lärare finns 2 lärare och från 36-40 arbetar 1 lärare. Det sista spannet visar att 3 lärare är 

verksamma i spannet 40-45 år. Sammanlagt svarar 52 lärare. 

Figuren nedan visar vilka årskurser respondenterna undervisar i (se figur 3).  

 

Figur 3 

Figuren åskådliggör att 16 lärare är respondenter som just nu undervisar i årskurs 1. I årskurs 

2 är 21 lärare verksamma och 15 lärare undervisar just nu i årskurs 3. Sammanlagt svarar 52 

lärare. 
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Enkätfrågor 

Diagrammet nedan visar resultatet av hur frekvent digitala verktyg används i lärarnas 

svenskundervisning (se figur 4).  

 

Figur 4 

Diagrammet visar att 39 respondenter svarar fler än 1 gång i veckan, vilket utgör ett typvärde. 

Vilket eller vilka slags verktyg framgår inte av just denna enkätfråga, men flertalet använder 

någon form av digitalt verktyg vid flera tillfällen i veckan. 5 stycken svarar 1 gång i veckan. 

Ytterst sällan svarar 7 lärare och 1 svarar aldrig. Sammanlagt svarar 52 lärare. 

Nedan visas resultatet av hur frekvent användandet av redskapet iPad är i klassrummen hos 

respondenterna (se figur 5). 

 

Figur 5 

Fler än 1 gång i veckan är här det främsta resultatet, typvärdet, där 23 respondenter svarar. 

Samtidigt märks en tydlig spridning i de övriga svarsalternativen som visar att iPad inte 

används lika ofta, men i varierande utsträckning ner till aldrig. Näst kommer 15 svaranden på 

1 gång i veckan, 9 stycken svarar ytterst sällan och 5 svar på aldrig. Totalt var det 52 

respondenter på frågan.  
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Nedan redogörs resultatet utifrån frågan hur frekvent datorer används i klassrummen av 

eleverna (se figur 6). 

 

Figur 6 

Diagrammet visar att 4 lärare, fler än 1 gång i veckan, använder datorerna i sitt klassrum för 

eleverna. Inga respondenter använder datorerna 1 gång i veckan. 15 lärare låter eleverna 

använda datorerna ytterst sällan medan 33 av lärarna aldrig använder datorn. Det sistnämnda, 

aldrig, blir typvärdet i detta svar, vilket kan jämföras med ovanstående fråga om 

användningen av iPad där det istället är fler än 1 gång i veckan som är typvärdet. Vid en 

snabb blick ser diagrammen nästan motsatta ut, bortsett från att ingen svarar 1 gång i veckan i 

denna fråga om datorer. Sammanlagt svarar 52 lärare. 

Följande diagram visar hur frekvent verktyget smartboard används av eleverna i klassrummet 

(se figur 7).  

 

Figur 7 

8 respondenter har angett att de använder sig utav smartboards fler än 1 gång i veckan. 1 

pedagog anger att de använder smartboard 1 gång i veckan. Ytterst sällan kryssar 3 

respondenter i och 40 svaranden anger att de aldrig använder sig utav det digitala verktyget 

smartboard, vilket där med är det mest frekventa svaret. Sammanlagt svarar 52 lärare. 
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Diagrammet nedan visar resultatet kring huruvida källkritik diskuteras i undervisningen (se 

figur 8).   

 

Figur 8 

Ovanstående diagram visar att 4 lärare svarar fler än 1 gång i veckan. 5 lärare svarar 1 gång i 

veckan. Med störst svarsfrekvens kommer ytterst sällan med 38 respondenter, vilket är 

påtagligt. 5 lärare svarar aldrig, följaktligen finns ändå en viss spridning i svaren. Sammanlagt 

svarar 52 lärare. 

Nedan visas resultatet kring frågan om respondenterna har deltagit i fortbildning inom IKT 

(se figur 9).  

 

Figur 9 

Av 52 respondenter sammanlagt svarar 40 respondenter ja. Resterande 12 svarar nej. 
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Diagrammet nedan visar om klassen har tillgång till någon form av digitala verktyg i klassen, 

exempelvis iPad, smartboard, dator med mera (se figur 10).  

 

Figur 10 

Sammanlagt svarar 52 lärare och samtliga svarar ja. Inga respondenter svarar alltså nej.  

 

Hur respondenterna ser på begreppet digitala verktyg redovisas nedan (se figur 11).  

 

Figur 11 

Av totalt 52 respondenter svarar samtliga positivt, 0 svaranden på resterande block med 

svaren negativt och ingen uppfattning.  
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Nedan redovisas resultatet angående om respondenterna anser att ledningen på skolan 

förespråkar användandet av digitala verktyg (se figur 12).  

 

Figur 12 

Figuren visar att 47 lärare svarar ja, 3 stycken svarar nej och 2 stycken svarar ingen 

uppfattning. Totalt finns 52 respondenter.  

De öppna frågornas resultat 

Nedan redovisas svar från enkätens öppna frågor där respondenten har fått skriva svar utifrån 

frågorna vilka verktyg som används och hur dessa används. Då lärare har tillgång till olika 

sorters digitala verktyg, alltså kanske fler än en sort, ser svarsfrekvensen högre ut än tidigare. 

Respondenterna är fortfarande 52 stycken, men då frågorna var öppna har svarsfrekvensen 

blivit högre.  

Resultatet angående vilka digitala verktyg som används i klassen redovisas i diagrammet 

nedan (se figur 13).  

 

Figur 13 

Resultatet visar att 49 lärare använder iPad i sina klassrum, vilket är den stapeln med högst 

användarfrekvens. 18 lärare svarar att de har tillgång till datorer i sitt klassrum. 9 

respondenter anger att de har tillgång till smartboards i sina klassrum. Projektorer används av 

16 lärare i sin undervisning och dokumentkamera används av 11 verksamma lärare.  
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Om användandet av digitala verktyg förekommer i andra ämnen i svenska redogörs i 

resultatet nedan (se figur 14).  

 

Figur 14 

Resultatet visar att 41 lärare använder sig av digitala verktyg i matematik. 34 respondenter 

anger sig använda redskapen i naturorienterade ämnen. 31 verksamma lärare svarar att de 

använder sig utav dessa verktyg i samhällsorienterade ämnen. 11 svaranden använder sig utav 

digitala verktyg i musik och 9 lärare använder sig utav verktygen i bild. De ämnen med 

estetisk bakgrund har därmed något lägre användning av digitala verktyg än de övriga ämnena 

som nämns, enligt respondenternas svar.  Redskapen tillämpas i ämnet engelska av 19 

respondenter. 

Nedan visas diagrammet där respondenterna har skrivit vilka appar som används i 

svenskundervisningen via iPad (se figur 15).  

 

Figur 15 

Resultatet visar att 11 verksamma lärare använder sig utav applikationen Bookcreator. 9 

lärare använder sig utav ABC-Klubben. ABC-Raketen har 3 användare. Safari som används 

för surf har 10 respondenter skrivit. Kors och tvärs applikationen används av 3 lärare. Skolstil 

används av 4 lärare. 4 lärare anger även Zoom som svar. Applikationen Pages har 8 

svaranden. Bokstavståget anger 3 verksamma lärare och QR-Reader har 3 deltagare. Då inte 

alla lärare har tillgång till iPad i sina klassrum är svarsfrekvensen lägre än tidigare.  
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Resultatet nedan visar hur elever får använda datorer i svenskundervisningen (se figur 16). 

 

Figur 16 

Diagrammet visar att 2 lärare använder sig utav datorer för informationssökning. 7 lärare 

anger att eleverna får öva på att skriva med hjälp av tangentbordet tillhörande datorn. 1 lärare 

svarar att eleverna får läsa tidningar genom datorer. Att datorerna används genom 

gemensamma genomgångar i klassrummet anges av 4 respondenter och 6 svar på att 

datorerna används genom att visa olika filmer på. Då inte alla lärare har tillgång till datorer i 

sina klassrum är svarsfrekvensen lägre än tidigare.  

Nedan visas resultatet av hur smartboards används i klassrummen under svenskundervisning 

(se figur 17).  

 

Figur 17 

Figuren visar att 5 lärare anger att de använder smartboarden som ett skrivverktyg. 2 lärare 

svarar att eleverna får spela spel på smartboarden. 6 respondenter använder den som ett 

verktyg för genomgångar. 4 stycken använder smartboarden när de ska titta på film i 

undervisningen och 1 pedagog svarar att de använder den som ett redovisningsverktyg.  
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Som kan ses i resultatet har det visat sig att alla respondenter har tillgång till någon form av 

digitala verktyg. De flesta anger att de använder verktygen flera gånger i veckan i sin 

svenskundervisning. Det är ytterst få som anger färre gånger. De digitala verktyg som 

används mest verkar vara iPad, där anger även ett flertal av respondenterna vilka appar som 

tillämpas i svenskundervisningen. Andra digitala verktyg som exempelvis datorer och 

smartboards verkar inte användas av eleverna lika frekvent, vilket kan påverkas av olika 

faktorer som diskuteras mer i kommande avsnitt. 

Den sistnämnda frågan i enkäten löd “finns det något mer du skulle vilja tillägga?” och 

besvaras av 8 respondenter. Några av deras svar redovisas nedan i form av citat.  

“Kontinuerlig fortbildning på grundläggande nivå behövs”.  

“Eleverna skulle behöva tangentbordsträning för att inte skriva med pekfingrarna”.  

“IKT anses viktigt, men upplever att skolan lever på stenåldern”.  

“Det är viktigt att eleverna vet hur de ska använda internet och att de har verkliga mottagare. 

När de skriver, att publicera deras texter på till exempel en blogg gör att de anstränger sig 

mer. Jag skulle inte kunna vara utan digitala verktyg i min undervisning”.  

“IKT är ett medel, inte ett mål. Ett sätt att nå mål i alla ämnen”.  

“Jag anser att användandet av IKT ger eleverna ytterligare en möjlighet för inlärning, då i 

form av det visuella/audiella”.  

DISKUSSION 
Resultatet i figur 10 visar att alla 52 respondenter har tillgång till någon form av digitala 

verktyg i sina klassrum, vilket är viktigt att tänka på under diskussion av de olika resultaten. 

De flesta elever använder sig även utav redskapet iPad fler än 1 gång i veckan (figur 5). 

Vidare visar resultatet att de flesta elever aldrig använder sig utav datorer eller smartboards 

eller att det används ytterst sällan (figur 6 och 7). Det framkommer även att källkritik (figur 8) 

diskuteras ytterst sällan av läraren. Därefter visar diagrammet (figur 9) att de flesta lärare 

deltagit i fortbildning inom IKT. Samtliga lärare svarade även att de ser positivt på begreppet 

digitala verktyg (figur 11). Nästa resultat redogör för om lärarna uppfattar att ledningen på 

skolan förespråkar användandet av digitala verktyg (figur12), vilket de flesta respondenter 

anser att de gör. iPad har den största användningen av redskapen i undervisningen när digitala 

verktyg ska användas medan smartboard används minst (figur 13). Nästa diagram visar att 

digitala verktyg används i fler ämnen än svenskämnet. De ämnen som använder digitala 

verktyg mest är matematik, naturorienterade ämnen samt samhällsorienterade ämnen(figur 

14). Diagrammet (figur 15) visar att applikationerna Bookcreator, Safari och ABC-klubben 

används mest i verktyget iPad. Nästa resultat (figur 16) redogör för att datorn används mest 

när eleverna ska skriva på tangentbord, och närmast därefter använder lärarna datorn för att 

visa filmer. Det sista diagrammet (figur 17) visar att verktyget smartboard används mest som 

ett redskap för läraren i genomgångar. I följande diskussionsdelar kommer resultatet att 

diskuteras utifrån frågeställningarna.   

Digitala verktyg och dess tillgång 

Resultatet i figur 10 visar att samtliga 52 respondenter har tillgång till någon form av digitalt 

verktyg. Figur 4 besvarar frågan om hur ofta digitala verktyg används i undervisningen där 39 

av respondenterna angett att de använder digitala verktyg fler än 1 gång i veckan, vilket är det 
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mest förekommande svaret. Tillgången på digitala verktyg är stor idag och människor 

använder sig ständigt av dessa redskap. Wiberg (2007, s. 56) menar att dagens barn föds in i 

detta användande och kan tidigt lära sig att använda redskapen då de alltid är tillgängliga. 

Genom en tryckkänslig skärm, bilder och ljud skapas nyfikenhet och en lust för att lära. Säljö 

(2012, ss. 187-189) menar att ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. 

Mediering är ett samspel mellan människor och olika artefakter, exempelvis penna, lärplatta, 

tangentbord med mera. Människor vill kunna kommunicera med sin omvärld och använder 

sig då utav olika artefakter. Erixon (2010, s. 153) beskriver att IKT har blivit en kultur då 

tillgången till digitala verktyg blir allt större och redskapen har därmed tagit en större plats i 

dagens samhälle. Detta påverkar även skolans verksamhet där digitala verktyg tar över mer 

och mer. Säljö (2010, s. 56) styrker tankarna kring att barn är vana användare av digitala 

verktyg, han förklarar att dagens elever är erfarna användare av digitala verktyg och därför är 

det viktigt att läraren använder dessa redskap i undervisningen. Utifrån våra VFU-perioder 

har vi sett en stor tillgång av olika former av digitala verktyg. De verktyg som vi sett mest av 

är iPad och dokumentkamera. Av det som observerats syns det att när eleverna får använda de 

digitala verktygen är de väl medvetna om hur de ska användas, detta kan betyda att de är vana 

användare av digitala verktyg. Figur 13 visar att de flesta respondenter använder iPad i sin 

undervisning vilket alltså är det mest förekommande verktyget, det stämmer även överens 

med vad vi sett i olika klassrum. Det minst förekommande verktyget är dokumentkamera.  

 

Resultatet i figur 5 visar att iPad används av flest respondenter fler än 1 gång i veckan eller 1 

gång i veckan. I figur 15 fick respondenterna besvara vilka appar som används när eleverna 

får arbeta med iPad. De appar som används mest är Bookcreator och Safari, minst användare 

verkar applikationerna bokstavståget och QR-Reader ha. Erixon (2010, s. 160) menar att 

texter som skrivs genom digitala verktyg kan bli multimodala där text och bild samspelar. 

Elever kan arbeta med dessa digitala texter i grupp för att utvecklas med hjälp av andras stöd. 

Säljö (2012, s.194) styrker detta genom den sociokulturella teorin, det är viktigt att ha andra 

personer eller verktyg som stöd. Lärarens roll är att känna till elevernas utvecklingszoner och 

utifrån det leda eleverna vidare i arbetet, exempelvis göra väl fungerande 

gruppkonstellationer. Erixon (2010, s.153) menar även att digitala verktyg ger möjlighet att 

arbeta med texter där läsaren också kan se och höra, exempelvis rörliga bilder eller 

ljudinspelning. Detta erbjuder applikationen Bookcreator som respondenterna nämnt. I 

Bookcreator arbetar eleven med att skriva en text och till texten kan eleven som skapare lägga 

till passande bilder. Eleven kan även spela in texten så att den kan lyssnas på. Erixon (2010, 

s.153) styrker även detta genom att beskriva att dessa multimodala texter kan användas istället 

för den traditionella pärmboken. Det finns även idag böcker som kan laddas ner via internet 

eller applikationer som kallas för e-böcker. Erixon menar att dessa alternativ tar över mer och 

mer. Utifrån våra VFU-perioder har vi sett ett stort användande av iPad. Vi har även sett när 

elever använder sig utav applikationen Bookcreator i ett samspel med varandra genom 

grupparbete. Att iPad används genom applikationer där elever kan träna matematiktal eller 

liknande är något vi också observerat. 

 

Figur 6 visar ett resultat där datorer inte används frekvent. Hela 33 respondenter av 52 har 

angett att eleverna aldrig använder datorer. I figur 16 där respondenterna fått skriva hur 

datorer används i undervisningen blir svaret av de flesta att eleverna får träna på att skriva på 

tangentbord. De Marsico (2013, ss. 15) redogör för undervisning med datorer där hon menar 

att eleverna måste ha kunskap kring hur datorn fungerar för att den ska vara användbar. De 

Marsico förklarar vidare att det verktyg som används ska motsvara lektionens syfte och mål, 

exempelvis att lära sig skriva på ett tangentbord. De Marsico (2013, ss.21-22) stärker 

användandet av datorer genom att beskriva att en undervisning med datorer är ett samspel 
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mellan elever. Undervisningen med datorer bör vara utformad på ett sätt där eleverna får 

möjlighet att samarbeta genom diskussionsövningar eller responsarbeten eftersom detta kan 

främja elevers motivation vilket i sin tur kan leda till uppnådda kunskapsmål. Forskningen 

stämmer inte helt överens med hur det praktiseras i verkligheten, av resultatet att döma 

används inte datorer i grupparbeten. Säljö (2012, ss.187-189) beskriver att vissa artefakter har 

utgångspunkt i både språkliga och materiella redskap, exempelvis datorn med sitt 

tangentbord. Vygotskijs teori menar att dessa artefakter används av människor när 

kommunikation ska ske. Tangentbordet är ett fysiskt redskap som visas med hjälp av 

språkliga symboler, vilka kopplas samman och blir ett kulturellt redskap som kan användas av 

människor. Från våra VFU-perioder har vi inte sett ett frekvent användande av datorer, 

datorer har funnits på olika skolor men användandet är inte stort. När vi har sett ett arbete 

kring datorer är det mest för att eleverna ska träna på att skriva på tangentbord. 

 

Resultatet i figur 7 visar hur ofta smartboards används i klassrummen. Flertalet respondenter 

svarar att de aldrig använder smartboard i sin undervisning. I figur 17 fick respondenterna 

fylla i hur de undervisar med smartboard om den används. Flest respondenter svarar att de 

använder smartboarden som verktyg för genomgångar, därefter kommer svar som handlar om 

att spela spel eller att titta på film. En respondent har svarat att hen använder redskapet som 

ett redovisningsverktyg. Säljö (2010, s.54) beskriver smartboarden som en digital resurs. Han 

menar att den interaktiva skrivtavlan utmanar whiteboarden som tidigare använts i liknande 

syfte. Erixon (2010, s.160) beskriver att användandet av digitala verktyg kan spara tid för 

eleverna då handlingar som att vässa pennor försvinner. Det som istället kan ta tid är att 

lärarna får lägga stor tid på planering kring hur undervisningen ska se ut med de digitala 

verktygen. Detta kan kopplas till smartboarden då varje undervisning som ska genomföras via 

den måste vara planerad och inlagd i smartboarden sedan tidigare, exempelvis om eleverna 

ska spela ett spel via smartboarden. Läraren kan även använda smartboarden som ett 

genomgångsverktyg, exempelvis att skriva på den som en vanlig whiteboard. Smartboarden 

kan alltså användas som ett stöd för eleverna vid genomgång eller som ett verktyg där 

eleverna själva får använda den genom att gå fram och peka på den eller få föremål rörliga. 

Säljö (2012, s.194) beskriver vikten av att ha någon form av stöd när tillämpning av ny 

kunskap ska ske, detta stöd kan både vara en person eller ett verktyg av fysisk form. Den 

lärande personen i situationen ska klara av en uppgift på egen hand men kan behöva hjälp av 

någon/något innan hen klarar av det själv. Den person eller det verktyg som fungerar som 

stöttning får inte hjälpa den lärande eleven för mycket, den lärande eleven måste stå för själva 

problemlösningen för att utvecklas. Vi har inte sett ett stort antal smartboards ute på våra 

VFU-platser, där de väl har funnits används de inte med alla dess funktioner. Smartboarden 

används då i störst mån som en whiteboard, helt enkelt ett verktyg att skriva på vid 

genomgångar och dylikt. 

Undervisning 

Resultatet av figur 8 visar att 4 lärare diskuterar källkritik fler än 1 gång i veckan medan 38 

lärare angav att ämnet ytterst sällan diskuteras. Erixon (2010, s.160) redogör för att den nya 

tekniken kan verka som stöd och skapa möjligheter för elever att söka fakta på andra sätt, 

exempelvis genom internet. Genom internet kan elever hämta information från olika källor 

och det är då viktigt att eleverna hämtar fakta som är tillförlitlig. Informationen som eleverna 

hittar ska även granskas så att den är trovärdig och korrekt. Säljö (2012, s. 194) stärker och 

beskriver det stöd som behövs när tillämpning av ny kunskap ska ske. Stödet ska vara i form 

av en annan människa eller ett föremål som exempelvis digitala verktyg. Genom att elever lär 

sig att vara källkritiska kan det skapa en större medvetenhet hos eleverna när de söker 

information med hjälp av digitala verktyg vilket kan verka som en stöttning. Det är viktigt att 
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eleverna tänker kritiskt kring den information de hittat och var de hittat den. Från våra VFU-

perioder har vi inte sett lärare som undervisar i källkritik. Detta kan bero på att lärarens 

undervisning vid VFU-perioden inte handlat om informationssökning. 

 

Resultatet i figur 14 redogör för om digitala verktyg används i andra ämnen än svenska. Det 

visar sig att många lärare använder sig utav digitala verktyg i matematik, natur- och 

samhällsorienterade ämnen samt engelska. Några respondenter använder sig även utav 

digitala verktyg i musik- och bildämnen. De ämnen med estetisk bakgrund har något lägre 

användning av digitala verktyg än de övriga som nämnts. Säljö (2010, s.62) beskriver att 

dagens lärare kan arbeta mer ämnesövergripande, vilket menas att flera ämnen kan involveras 

i samma lektion. Säljö menar att arbeten som är ämnesövergripande kan få elever att nå 

skolans kunskapskrav på ett effektivare sätt. Av det vi observerat på våra VFU-perioder kan 

vi se att digitala verktyg används i nästan alla ämnen i skolan. Digitala verktyg används även 

ämnesövergripande där flera ämnen ingår i undervisningen samtidigt, exempelvis 

naturorienterare ämnen och svenska. 

Extern påverkan 

I figur 9 har 40 av 52 respondenter angett att de deltagit i fortbildning inom IKT. I figur 12 

har 47 av 52 respondenter svarat att de anser att ledningen förespråkar användandet av 

digitala verktyg. Nej svarade 3 respondenter, alltså att de inte anser att ledningen förespråkar 

användandet av digitala verktyg. Erixon (2010, s.153) beskriver att det finns olika faktorer 

som gör att lärare börjar använda sig utav digitala verktyg i sin undervisning. Den största 

anledningen verkar vara påtryckningar från exempelvis skolledning eller politiker. Att 

kvalitén på undervisningen kan höjas läggs det mindre vikt på. Erixon (2010, s.161) förklarar 

vidare att kvalitén på undervisningen blir bättre med hjälp av digitala verktyg då den blir mer 

effektiv. Han förklarar dock att lärare kan hamna i konflikt med verktygen då läraren kan 

känna att redskapen tar över mer och mer. Erixon menar att detta kan ha sin förklaring i att ett 

större elevinflytande inträffar. Säljö (2012, s.196) beskriver ordet appropriering och dess 

mening. Han beskriver att skolan har sitt synsätt och sina uppfattningar kring vad som är 

betydelsefullt att veta och kunna. Skolan bestämmer en form av undervisning som inte passar 

alla elever då alla lär på olika sätt. Mellan elever och vuxna bör det finnas ett möte där olika 

aspekter kring undervisningen tas upp, utifrån aspekterna bör undervisning utföras och 

planeras. Detta kopplas till skolledningens påverkan och fortbildning då externa skolledare 

eller politiker bestämmer arbetssätt och hur en undervisning ska genomföras vilket påverkar 

lärares undervisningssätt. På de skolor där vi haft VFU har vi deltagit på olika APT-möten där 

skolans rektor pratat om hur viktigt det är med digitala verktyg och att skolorna ska börja 

köpa in mer, exempelvis iPad, för att lärarna ska kunna börja undervisa med dem mer 

frekvent. Rektorerna har även låtit utomstående personer komma till skolorna för att prata om 

IKT och hur de olika verktygen kan användas. 

 

Figur 11 visar att samtliga 52 respondenter ser positivt på begreppet digitala verktyg. Erixon 

(2010, s. 160) stärker användandet av digitala verktyg genom att beskriva faktorer till att 

lärare använder sig utav verktygen, en faktor kan vara att redskapen sparar tid som tidigare 

har gått åt till att vässa pennor eller att sudda. I de digitala verktygen kan detta göras snabbt 

och lätt genom diverse skrivprogram, vilket kan motivera lärare att använda digitala verktyg 

då undervisningen blir mer effektiv. Av det vi observerat på de VFU-skolor vi har varit på är 

det många som uttrycker att de hade velat använda digital verktyg mer än vad de gör men att 

kunskapen brister, trots detta ser de positivt på begreppet och kan se varför det är viktigt. 
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Öppen kvalitativ fråga 

Vidare diskuteras en öppen fråga som avslutade enkäten där respondenterna frivilligt fick 

besvara om de hade något mer att tillägga. Frågan kan kopplas till den kvalitativa 

metodansatsen där det fokuseras på att förstå processen eller aktiviteten. Den centrala tanken 

grundar nya frågor som i sin tur ger möjlighet till ny datainsamling. I en kvalitativ 

undersökning ligger fokus på att försöka förstå olika betydelser där människan själv står för 

sina handlingar men detta bör inte tolkas från ett utomstående teoretiskt perspektiv (Fejes och 

Thornberg (2015, ss. 30-31). Detta kan väl ligga till grund för tankar som uppstått kring den 

öppna frågan. Denna öppna fråga finns att läsa i resultatet. Som fortsatt arbete kan vidare 

undersökning utgår från den kvalitativa metodansatsen för att kunna tolka människors känslor 

och attityder kring digitala verktyg. Ett exempel på vidare arbete är faktorer som kan komma 

att påverka användandet. Då kan känslor och erfarenheter komma fram kring hur lärare får 

hjälp med det digitala användandet. Här gäller inte längre användandet av siffror och antal. 

Istället för enkät kan metoden istället vara intervjuer och/eller observationer. 

Metoddiskussion 

I vår undersökning benämnde vi omedvetet lärplattan för iPad. iPad är ett kommersiellt 

produktnamn som utesluter andra märken inom användningsområdet. Under våra VFU-

perioder har vi endast arbetet med eller sett iPad i verksamheterna, detta tror vi är den 

bakomliggande orsaken till varför vi kallat lärplattan för iPad i vår studie. Detta gäller även 

Smartboarden som också är en kommersiell produkt. Smartboarden kan även kallas för 

interaktiv skrivtavla och finns även i andra märken.  

Med syfte att röra sig på ytan och samla in svar i största möjliga mån ses enkätredskapet 

fortfarande som det bästa verktyget för undersökningen. Den kvantitativa metoden utgör en 

bra grund för arbetet med enkäter. Syftet med undersökningen var att undersöka ett frekvent 

användande av digitala verktyg, utifrån den sociokulturella teorin, vilket enkäten i stor 

utsträckning har besvarat. En utmaning var att utforma enkäten för att det inte skulle uppstå 

missförstånd kring frågorna, detta för att undvika att undersökningen skulle tappa i antal. Då 

urvalet för studien inte är tillräckligt stort har inga generella slutsatser dragits. En risk med 

urvalet kan vara att det är mer homogent, än om undersökningen hade riktats till samtliga 

lärare som undervisar i årskurs 1-3 i kommunen. 

Med för lite svaranden kan undersökningen bli begränsad men även skapa möjligheter för 

vidare forskning inom ämnet. Detta genom att utveckla arbetet till en kvalitativ undersökning 

genom intervjuer, på det vis kan forskningen gå djupare och istället handla om attityder, 

känslor, reaktioner och resonemang om digitala verktyg (Trost 2012, s.23). Skulle metoden 

ändras till exempelvis intervju skulle även syfte och metodansats behöva ändras då det inte 

längre ligger på ytan utan istället eftersträvar en djupare kvalitét. Då undersökningen kan 

ligga som grund till kommande forskning kan det vara en god idé att genomföra detta genom 

intervjuer eller andra mer kvalitativa metodredskap för att på det vis få en mer djupgående 

analys och undersökning.  

Didaktiska konsekvenser 

Vad resultatet visar har alla lärare tillgång till någon form av digitala verktyg, detta kan tolkas 

som att det finns någon slags medvetenhet kring att verktygen bör användas i undervisningen. 

Studien belyser även att lärare bör se digitala verktyg som en möjlighet och ett hjälpmedel 

snarare än något som försvårar undervisningen. Som forskningen visar är elever idag ägare till 

många digitala verktyg och därför kan verktygen bidra till att arbeta med dessa verktyg. 

Användandet av digitala verktyg kan även bidra till en lustfylld och varierad undervisning för 
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eleverna. Det är dock av vikt att lärare idag får ta del av fortbildning inom digitala verktyg för 

att öka kompentensen kring hur verktygen ska användas.  

Som framtida lärare ligger strävan i att använda digitala redskap i den dagliga undervisningen. 

Denna undersökning har även skapat inblick i hur viktigt det är med kunskap kring digitala 

verktyg och hur de används. Kunskapen är betydelsefull därför att det är läraren som stöttar 

eleverna i arbetet när eleverna använder digitala verktyg, men det är även viktigt som lärare 

att följa elevernas utveckling i andra sammanhang som exempelvis finmotorik. Finmotoriken 

kan utspela sig i elevernas handstil och när de ritar med mera. För att eleverna ska utveckla 

olika arbetssätt och förmågor är det är därför viktigt att den traditionella undervisningen och 

de digitala verktygen samspelar eller att de två olika arbetssätten sker parallellt med varandra. 

Undersökningen har inte gått på djupet utan har en bredd, vilket förhoppningsvis kan inspirera 

till ytterligare forskning inom just detta ämnesområde.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Undersökning om digitala verktyg 

Digitala verktyg i undervisningen är ett ämne som berör lärarnas arbete. Denna enkät handlar 

om hur frekvent användandet av digitala verktyg är i svenskundervisningen i grundskolans 

årskurs 1-3. Därför har vi nu valt att lämna ut denna enkät till verksamma lärare där vi hoppas 

att så många som möjligt kan medverka. 

Vi som genomför denna enkätstudie är två studenter på grundlärarprogrammet vid Högskolan 

i Borås, och materialet kommer att användas i vår C-uppsats.  

Undersökningen är självklart konfidentiell och ingen enskild persons svar kommer att kunna 

utläsas i resultatredovisningen. Din medverkan är mycket värdefull. 

Vi är oerhört tacksamma! 

Med vänlig hälsning, 

Martina Persson, student 

Fanny Vickstrand, student 

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail på följande 

adresser: 

XXX@student.hb.se 

XXX@student.hb.se 
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Bilaga 2 

Enkät 
 

Sakfrågor 
 
 
Hur gammal är du?  

 
o 20-29  
                                   
o 30-39 
                                   
o 40-49 
                                   
o 50-59 
                                   
o 60-69 
 
 
 
Utbildning: _____________________________________________________________ 
 
 
 
År som verksam lärare: __________________________________________________ 
 
 
 
Vilken årskurs undervisar du i? _____________ 
 
 
 
På nästa blad följer enkätfrågor angående om hur frekvent digitala verktyg används av 
grundlärare F-3 i svenskundervisningen. Digitala verktyg kan vara allt ifrån smartboards, 
iPad, datorer till ljudinspelning och kameraarbete.  
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Enkät 
 

En undersökning om hur frekvent arbetet med 
digitala verktyg är av grundlärare F-3 i 
svenskundervisningen 
 
 
För att besvara frågorna gör du ett kryss i valfri cirkel eller skriver på de tomma raderna.  
 
 
1. Har ni tillgång till någon form av digitala verktyg i klassen?  
 
o Ja 
 
o Nej 
 
   Om ja, vilka och hur många? 
_________________________________________________________________________ 
    
__________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hur ofta används digitala verktyg i din svenskundervisning?  
 
o Fler än 1 gång i veckan 
 
o 1 gång i veckan 
    
o Ytterst sällan 
   
o Aldrig 
 
 
3. Hur ofta används iPad i ditt klassrum av eleverna? 
 
o Fler än 1 gång i veckan 
 
o 1 gång i veckan 
 
o Ytterst sällan 
 
o Aldrig 
 
 
4. Om du använder iPad, vilka appar använder du då med fokus på svenskundervisningen?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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5. Hur ofta används datorer i ditt klassrum av eleverna? 
 
o Fler än 1 gång i veckan 
 
o 1 gång i veckan 
 
o Ytterst sällan 
 
o Aldrig 
 
 
6. Om du använder datorer, vad är det för slags undervisning på dessa med fokus på 
svenskundervisningen?  
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Hur ofta används smartboards i ditt klassrum av eleverna? 
 
o Fler än 1 gång i veckan 
 
o 1 gång i veckan 
 
o Ytterst sällan 
 
o Aldrig 
 
 
8. Om du använder smartboard, hur används den med fokus på svenskundervisningen?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Om du använder övriga digitala verktyg/redskap som inte nämnts ovan, vilka? Exempelvis; 
dokumentkamera, ljudinspelning, filmer och så vidare.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Hur använder du övriga digitala verktyg/redskap som inte nämnts ovan med fokus på 
svenskundervisningen? Exempelvis; dokumentkamera, ljudinspelning, filmer och så vidare.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
11. Hur ser du på begreppet digitala verktyg?  
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o Positivt 
  
o Negativt 
 
o Ingen uppfattning 
 
 
12. Upplever du att ledningen på din skola förespråkar användandet av digitala verktyg?  
 
o Ja 
 
o Nej 
 
o Ingen uppfattning 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
13. Hur ofta diskuteras källkritik i din undervisning?  
 
o Fler än 1 gång i veckan 
 
o 1 gång i veckan 
 
o Ytterst sällan 
 
o Aldrig 
 
   
__________________________________________________________________________ 
   
__________________________________________________________________________ 
 
 
14. Om digitala verktyg används i andra ämnen än svenska, skriv nedan vilka. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
15. Har du deltagit i fortbildning inom IKT? 
 
o Ja 

 
o Nej 

 
 
 
 
 
Om ja, när var senaste tillfället? 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
16. Finns det något mer du skulle vilja tillägga?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för visat intresse! 
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