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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur fyra 

lärare använder och förhåller sig till digitala verktyg och digital teknik i undervisningen i 

svenska för senare år. Studien har en hermeneutisk fenomenologisk ansats och baseras på 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med informanter som har olika ämneskombinationer. 

Informanterna i studien har en jämn könsfördelning, är av olika åldrar och har varierande 

antal tjänsteår. Tematiseringsarbete som mynnade ut i fyra teman kan sägas karaktärisera 

lärarnas upplevelser av att använda digitala verktyg och digital teknik i undervisningen. 

Teman som växte fram och även utgör rubriker i resultatavsnittet var den utåtriktade tekniken, 

den betydelsefulla direktheten, den kontextförstärkande digitala tekniken och den 

svårkontrollerade användningen.  Resultatet i uppsatsen visade att svensklärarna överlag var 

positiva till att använda digital teknik och digitala verktyg i undervisningen. Samtliga lärare 

påtalade att användningen av verktygen bidrar till en direkthet och att användningen har gett 

dem möjlighet att bättre sätta sig in i och utgå från elevers livsvärld i undervisningen. 

Emellertid finns det utmaningar med digital teknik och digitala verktyg. Några av de största 

utmaningarna upplevde informanterna vara datorbristen, tekniska svårigheter, 

informationssökning på Internet och det digitala fusket. Slutsatsen som följer är att om än 

lärare ser utmaningar med användningen av digital teknik och digitala verktyg i 

undervisningen anser de samtidigt att tekniken inte går att välja bort. Dagens samhälle kräver 

att man kan hantera tekniken och verktygen och det ingår i skolans och lärarens uppdrag att 

förmedla denna kunskap till elever. 

Nyckelord: digital teknik, digitala verktyg, entusiasm, informationssökning, 

meningsskapande, svenskämnet, välvilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Mitt intresse för det svenska språket vaknade sent i livet. Jag hävdade fram till tidig skolålder 

att läsa inte var något jag behövde kunna, jag kunde gott fråga mig fram. Det var först när jag 

började intressera mig för progressiv musik som intresset till läsning föddes. Många av de 

banden jag lyssnade på använde sig av referenser till olika verk med litteraturhistorisk 

anknytning. Genom intresset att fylla referensluckorna föddes viljan att läsa och genom det 

upptäckte jag senare skrivandet. För mig var viljan att fylla dessa referensluckor räddningen 

för min skolgång. Genom att jag hittade vad som var meningskapande för mig stärktes mina 

studieresultat. Idag har forskning visat ”att ungas meningsskapande är intimt förknippat med 

den tekniska utvecklingen” (Skolverket, 2011b). Med denna uppsats vill jag beröra hur man 

som lärare kan arbeta med digital teknik för att väcka intresset för svenskämnet hos eleverna. 

Många nya medier har stor betydelse och stort inflytande över ungdomar. Dagens elever 

använder nya medier både för konsumtion och produktion. Detta har lett till att dagens 

forskning fokuserar alltmer på ’media literacy’ som innebär en slags generell 

mediekompetens (Skolverket, 2011b). Därför är det viktigt att man som lärare idag anpassar 

undervisningen och använder metoder som elever finner betydelsefulla. Den svåraste 

uppgiften som lärare idag är att fånga elevers intresse och utgå från deras livsvärd, något som 

man med den digitala tekniken kan tillhandahålla.  

Jag vill tacka min handledare Niclas Ekberg för hans tydliga, kritiska och formativa 

granskningar, hatten av för dig. Jag vill även tacka mina informanter som tog sig tid att bli en 

del av min studie. Sist men inte minst vill jag tacka min sambo Elin vars liv inte kan ha varit 

lätt under min hektiska skrivprocess.  

Umeå, juni 2013  

Joel Filip 
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1 Inledning 

Idag genomsyrar tekniken mer än någonsin livets alla områden. Under mina 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder inom inriktningen svensklärare har jag noterat att 

digitala verktyg i olika former ges ett allt större utrymme i undervisningen. Jag har sett allt 

från elever som utformar PowerPoints i redovisningssyfte till lärare som skapar Facebook-

grupper för respons. Att teknik och i synnerhet digital teknik ska vara en del av 

undervisningen framgår i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11). Bland annat understryks att eleverna efter genomgången grundskola ska kunna 

”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande” (Skolverket, 2011a, s. 14).  

Formuleringarna avseende digital teknik och digitala verktyg i läroplanen lämnar ett stort 

tolkningsutrymme för lärare i hur arbetet med den moderna tekniken ska genomföras. 

Tolkningsfriheten som lärare har gällande styrdokumenten leder till att lärare tolkar 

läroplanen på olika sätt och därför utför arbetet med digitala verktyg olika. I läroplanen under 

En likvärdig utbildning framgår:  

Att utbildningen inom varje skolform […] ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Det finns också olika vägar att nå målet 

(Skolverket, 2011a, s. 8).  

De kunskaper jag genom studien vill bidra med rör hur olika lärare tar sig an utmaningen med 

digitala verktyg och digital teknik i undervisningen. Eftersom läroplanen klargör att det inte är 

ett krav för likvärdig utbildning att undervisningsmetoderna är desamma (Skolverket, 2011a) 

är det intressant ur ett didaktiskt perspektiv hur lärare upplever arbetet med digitala verktyg. 

Med studien vill jag utveckla kunskaper om hur lärare kan arbeta på olika sätt utifrån 

läroplanens riktlinjer avseende digitala verktyg eller digital teknik. Vilka möjligheter och 

utmaningar möter lärarna i arbetet?   

I Skolverkets artikel Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? (2011) framhålls 

att medier och teknik ofta är sammanlänkat med ungdomars intresse och utveckling 

(Skolverket, 2011b). Det finns stora möjligheter för lärare att med hjälp av digitala verktyg 

väcka elevernas intresse för ämnet man undervisar i. Men använder lärarna dessa metoder för 

att eleverna tycker om dem? Eller används det mer som ett nödvändigt ont och eftersom 

läroplanen uttrycker att de ska användas? Kanske upplever lärarna fördelar med digitala 

verktyg som främjar lärandet och ger en större möjlighet att nå kunskapsmålen? 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur lärare använder 

och förhåller sig till digitala verktyg eller digital teknik i undervisningen i svenska för senare 

år.  

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer besvaras genom studien: 

 Hur använder svensklärarna sig av digital teknik och digitala verktyg i undervisningen? 

 Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärarna att den digitala teknikanvändningen 

för med sig? 
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3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt vidrörs inledningsvis forskning som i huvudsak behandlar digitala medier, 

sociala medier och digitala verktyg i undervisningen. Detta görs med en inblick i hur den 

kulturella förändringen har påverkat samhället och hur förändringen har påverkat skolan som 

institution. Senare vidrörs vilka arbetssätt med digital teknik och digitala medier som är 

vanliga i skolan. Därefter följer en redogörelse för vad tidigare forskning har visat att lärarna 

anser om de digitala verktygen. Avslutningsvis görs en genomgång av vad läro- och 

kursplanen ger för intentioner och direktiv vad det gäller arbetet med digitala, moderna eller 

sociala medier i undervisningen. 

3.1 Skolan och digitala verktyg – en historisk inblick 

Niclas Ekberg som publicerat avhandlingen Lärares möten med sociala medier: applikationer 

i behov av explikationer (2012) fastslår att digitala verktyg har en lång tradition inom 

utbildningsområdet. Redan ”[u]nder 70-talet användes media, i form av ljudband och 

radiosändningar, flitigt inom utbildning som nya metoder för att göra undervisningen och dess 

lärostoff tillgängligt för eleverna” (s. 25). Under 1990-talet började den kraftiga utbredningen 

av Internet, vilket gjorde att fokus skiftade från traditionella medier till digitala. Webben blev 

senare en plattform där mycket av den fortsatta utbildningsrelaterade progressionen utgick. 

Ekberg (2012) påpekar i sin avhandling att regeringens digitala agenda för Sverige anser att 

ansvaret för att eleverna får möjlighet att utveckla den digitala kompetens som behövs i 

dagens samhälle vilar på skolan. Möjligheten förutsätter att utbildningarna ligger i enlighet 

med tiden och att såväl lärarna som eleverna har tillgång till de moderna lärverktygen. Detta 

ställer samtidigt krav på lärarens kompetens och förståelse för de nya möjligheterna som 

erbjuds i dagens medieverklighet. Andersson, Persson och Thavenius (1999) anser att det är 

teknikens och medieexponeringens påverkan som i huvudsak påverkar synen på kultur och 

därmed också ligger till grund för den kulturella förändringen.  

3.1.1 Den teknologiska påverkningen 

Det teknologiska fältet är en av de faktorer som har påverkat samhället främst genom 

datorrevolutionen som har bidragit till en helt ny kommunikationsteknologi. Dessa 

kommunikationsteknologier eller interaktiva multimedier innefattar i princip allt som har med 

Internet att göra. Andersson med flera (1999) påtalar att förändringarna som skett i 

kunskapshanteringens teori och praktik är något som i förlängningen bidragit till 

konsekvenser för politik, kultur och pedagogik. Mycket talar för att konsekvenserna ur ett 

pedagogiskt perspektiv handlar om en övertro på den nya tekniken. Ekberg (2012) förklarar 

att skolans olika satsningar på ny teknik tenderar att vila på en föreställning om att den nya 

tekniken ska föra med sig effekthöjningar och kvalitetsförbättringar. Om inte föreställning av 

effekt- eller kvalitetsförbättringarna infrias ser man inte sällan lärarnas ovilja eller bristfälliga 

hantering av den nya tekniken som hinder för de höjningar eller förbättringar man hoppats på. 

Ett exempel som Ekberg vidrör är resultaten av datorns entré i skolvärlden, där omfattande 

forskning visade att resultaten man hade hoppas på i stort sett uteblev. 
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3.1.2 Medieexpositionens påverkan 

Andersson med flera (1999) anser att medieexponeringen förändrade den litterära kulturen 

och offentligheten som dittills hade präglat den moderna perioden. Detta mynnade senare ut i 

att kulturuttrycksformerna och konstarterna ställdes inför en omprövning. Konsekvenserna av 

denna omprövning medförde att en ny estetik växte fram, postmodernism. Ett av 

postmodernismens kännetecken är ”ifrågasättandet av traditionella kulturella hierarkier” 

(Andersson et al. 1999, s. 30). Det bör dock påpekas att postmodernismen som term kan avse 

mängder med företeelser. Giddens (1996) berör detta ingående och fastslår att det bland annat 

kan åsyftas att en ny politisk och social dagordning har upprättats. Dock poängterar han att 

termen inte används för att beskriva det som den en gång var ämnad för, nämligen att 

nätalismen ersatte socialismen. Men ur Andersson med fleras (1999) perspektiv har den 

hierarkiska i frågesättningen bland annat lett till en ändrad uppfattning om eleven. Ekberg 

(2012) anser att uppfattningen om eleven har ändrats från att den har betraktats som en passiv 

mottagare till att eleven tillskrivs rollen som en aktiv kunskapsproducent. I förlängningen har 

även medieexponeringen och maktförändring ebbat ut i en konsekvens som innebär att skolan 

inte längre har makten över informationen. Skolan kan således inte längre, som under 

folkskolans dagar, välja vilken typ av information som eleverna ska tillåtas konfronteras med 

och använda sig av. Andersson med flera (1999) framhåller att detta är något som delvis har 

men framför allt kan leda till att skolan förlorar sin legitimitet och auktoritet. 

3.1.3 Skolans ansvar i den nya tiden 

Hur ska då skolan konkurera och ta tillbaka sin legitimitet? Enligt Andersson med flera 

(1999) ska skolan ta den nya tiden och de nya kulturuttrycksformerna på allvar. 

Resonemanget författarna för handlar i stort om att skolan ska ta ansvar för den nya tid och 

kraven den nya tiden ställer. Andersson med flera påstår att skolan ska göra detta eftersom 

”samhället i så stor omfattning präglas av medier att skolan kan sägas ha ett generellt 

mediepedagogiskt uppdrag” (1999, s. 74). I och med att medier fångar både samhällets och 

elevers intresse måste skolan ta efter informella lärandesituationer och se hur de kan 

implementeras i undervisningen. Olin-Scheller (2008) förklarar att man som lärare behöver 

fundera på vilka kunskaper och redskap som byggs upp i informella lärandekontexter på och 

utanför Internet. Nästa steg i Olin-Schellers teori är att läraren måste bilda sig en uppfattning 

hur dessa informella lärandekontexter relaterar till formella lärandesammanhang som skola 

och undervisning. Kort kan man förklara att Olin-Schellers resonemang handlar om vad man 

som lärare kan tillägna sig av det som elever lär sig genom de nya kulturuttrycksformerna. I 

slutskedet handlar det om att omsätta det man tillägnat sig så att man kan möta elever mitt på 

den mediebaserade spelplanen och där spela med elever efter samma regler. 

3.1.4 Internetmobbningen 

I och med den nya tekniken skapas nya svårigheter. Idag lever vi i en verklighet där Internet 

som mötesplats är en självklar arena i barns och ungas liv där man umgås i princip i lika stor 

utsträckning som i skolan. I kölvattnet av detta har Internet förändrat maktbalansen när det 

kommer till mobbning. På Internet dominerar ordets makt och teknisk kunskap, snarare än 

muskler. Ofta är elever både offer och förövare, vilket är ovanligt i skolmiljön. I artikeln När 

kan vi tala om Internetmobbning? (2009) skriver författaren Dunkels att den stora skillnaden 

mellan mobbning som sker ansikte mot ansikte och Internetmobbning, är att genom Internet 
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har mobbaren förmågan att hålla sin identitet hemlig. Detta erbjuder en unik möjlighet att 

hävda sin dominans, då makt och kontroll är ett centralt fenomen inom Internetmobbning. 

Dunkels (2009) anser att en av flera viktiga faktorer till varför Internetmobbningen ökar är 

möjligheten till anonymiteten. Även elever som kanske är maktlösa i den verkliga världen 

eller kanske rent utav är ett offer för den traditionella mobbningen kan tillgripa aggressioner 

genom Internets anonymitet samt använda sig av falska identiteter. Många elever känner sig 

skyddade bakom skärmen och kan därför ta till missbrukande metoder som de kanske normalt 

inte skulle göra. Dunkels påstår att hämningarna hos elever sjunker när de mobbar genom 

Internet, vidare finner författaren att det kan bero på många faktorer. En utav dem tros vara 

illusionen av osynlighet genom anonymitet och falska identiteter. Det kan även bero på att 

elever saknar empati för offret, då det inte finns någon kroppslig och synlig koppling mellan 

parterna. Dunkels poängterar att lärarna behöver mer kunskap om Internet och 

Internetmobbning. Författaren finner emellertid inte att lärare ska övervaka eleverna på 

Internet utan istället försöka skapa ett samtalsklimat som gör att eleverna vänder sig till dem 

om de själva eller andra blir utsatta. 

Vad har skolan för ansvar när det kommer till Internetmobbning? Skolans ansvar och 

handlingsplikt innefattar de timmar på dygnet då elever visas där vilket finns uttryckt i 

skolans styrdokument. På Friends (vilket är en organisation vars uppdrag är att stoppa 

mobbning och andra kränkningar inom bland annat skolan Sverige) hemsida skriver 

Rosenqvist (2012) att många skolor avsäger sig ansvar för det som sker på Internet. Dock 

påtalar hon att många elever är uppkopplade under hela skoldagen via sina mobiltelefoner. 

Dessutom påverkar givetvis det som händer på Internet det som händer i skolan och vise 

versa. Rosenqvist finner att ett scenario där en elev kränks eller kränker skolkamrater på 

Internet utanför skoltid och då detta inte påverkar eleven i skolan är ett teoretiskt resonemang 

utan förankring i verkligheten. En mobbningssituation mellan elever, oavsett var den uppstår 

får efterverkningar på alla arenor. 

3.1.5 Dokumentationen 

Den digitaliserade elevdokumentationen blir allt vanligare i skolan. Asp-Onsjö (2012) skriver 

i artikeln Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan att lärare i 

och med den digitaliserade elevdokumentationens inträde i skolan har blivit allt mer invävda i 

dokumentationskulturens allt tätare väv. Kraven på lärarnas arbetsinsatser har ökat genom att 

de i allt mer omfattande utsträckning dokumenterar elevers prestationer. Asp-Onsjö påtalar 

dessutom att den fortbildning som krävs för att professionellt utforma dokumentationen är 

många gånger bristfällig. Aldal (2004) påvisar i sin studie Digital dokumentation som rör 

skolans elever en likande bild. Hon finner att det idag på skolor runt om i landet finns digitala 

system för skoladministration. Detta har i sin tur lett till att kraven på skolan att dokumentera 

sitt arbete har blivit mer omfattande. Aldal skriver att dokumentationen inkluderar allt från 

”elevers individuella studieplan, med mål och måluppfyllelse, dokumentation kring varje 

elevs utveckling och dokumentation av det arbetet som eleven genomför i skolan” (2004, s. 

22). Asp-Onsjö anser dock att den ökande dokumentationskulturen samtidigt har stärkt 

lärarnas professionalitet och inflytande i relation till föräldrarna genom att den skapar den 

’sanning’ om eleven som råder i skolan. Asp-Onsjö ser även en korrelation mellan ökad 

dokumentation och det ökande antalet anmälningar till Skolinspektionen. Hon finner det som 
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ett exempel på skolors eller enskilda lärares motståndsmöjlighet. När Skolinspektionen riktar 

kritik och eventuella skadeståndsanspråk mot en skola är det inte ovanligt att skolans ledning 

motsätter sig det och att en öppen konflikt uppstår. 

3.2 Vad används de digitala verktyg till? 

Svensson (2008) vänder sig direkt till lärarutbildningen men även till yrkesverksamma lärare 

inom alla stadier. Han beskriver att informationsteknik är mer än bara ett verktyg utan att den 

kommit att bli en del av vårt liv och vår kultur. Svensson diskuterar även lärares rättigheter 

och skyldigheter att i samråd med elever utforska möjligheterna som ny teknik och media 

erbjuder. I boken presenteras olika metoder för hur ett arbete med digitala verktyg kan 

utföras. Svensson har delat upp de olika arbetssätten i kategorierna ”vanliga”, ”mindre 

vanliga” och ”ovanliga”
1
. 

3.2.1 Vanliga arbetssätt  

Till de vanliga arbetsmetoderna hör ordbehandlig och materialinsamling. Svensson skriver 

angående ordbehandlig: ”De flesta språklärare torde vara flitiga brukare av detta digitala 

verktyg” (2008, s. 15), något han bör ha rätt i. Skolan idag har ofta så kallade ’nomader’ vilka 

består i en uppsättning bärbara datorer, förvarade i vagnar, som ofta används i klassrummet 

när elever ska redigera text. Svensson anser även att lärare generellt använder datorn som 

hjälpmedel för att samla material och kontrollera fakta, eftersom allt mer information finns 

tillgänglig digitalt har informationssökning på Internet blivit en stor del av lärarens arbete. Ett 

annat vanligt användningsområde som författaren påtalar är datorn som 

presentationshjälpmedel. I regel handlar det om att koppla datorn till projektor och använda 

programvara som till exempel PowerPoint. Denna företeelse har utifrån mina egna 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen blivit allt vanligare eftersom dagens 

klassrum är utrustade med både projektor och högtalarsystem, vilket tyder på en ökad 

användning av digitala presentationshjälpmedel.  

3.2.2 Mindre vanliga arbetssätt 

De mindre vanliga arbetssätten med digitala verktyg anser Svensson (2008) vara strömmande 

medier, han påtalar dock att rörlig video har blivit vanligare i och med YouTube. Detta berörs 

i artikeln Språket tar fart på YouTube (2011) där läraren Patricia Diaz berättar hur hon 

använder sig av bland annat YouTube som redovisningsform i sin undervisning i engelska 

(Mannerheim, 2011). Ytterligare ett mindre vanligt verktyg är ’Instant messaging’ 

(direktmeddelande), vilket är en kommunikationsform som enligt Svensson används flitigt av 

elever på olika forum. Trots goda förutsättningar för kommunikation mellan elever och lärare 

hör den fortfarande inte till något verktyg som används i vidare stor utstäckning. 

Webbskapande är en än mindre vanlig arbetsmetod i skolan. Svensson finner det beklagligt 

eftersom möjligheterna med webben är många. Svensson påtalar att man som lärare bland 

                                                           
1
 Något man bör ta i beaktning när man läser Svensson (2008) är att det har gått fem år sedan han publicerade 

dessa indelningar av arbetssätt. Tidsperspektivet i relation till skolan kan kanske förbises, eftersom skolan 

utvecklas långsamt särskilt i relation till tekniken. Tekniken däremot och i synnerhet den digitala tekniken har 

förändrats oerhört mycket under de senaste fem åren, vilket leder till att Svenssons indelning kan ses som 

inaktuell. Av min egen erfarenhet av skolans verksamhet stämmer hans indelningar fortfarande förvånansvärt bra 

in på hur digitala verktyg används. 
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annat kan låta eleverna själva producera sidor där text, bilder, multimedia och ljud kan 

samspela. 

3.2.3 Ovanliga arbetssätt 

Svensson (2008) diskuterar att bland annat bloggar hör till de ovanliga arbetssätten, något 

som är märkligt eftersom många elever använder mediet på fritiden. Att elever använder 

bloggen på fritiden tyder på att de finner bloggen intressant och roligt att arbeta med.  

Bloggen tangeras som arbetssätt i den redan nämnda artikeln Språket tar fart på Youtube. Där 

framstår bloggen som ett ypperligt verktyg för att kombinera olika yttrycksformer, samtidigt 

som elever lär sig källkritik i och med arbetet (Mannerheim, 2011).  

3.3 Vad anser lärarna om de digitala verktygen? 

Det finns bland lärarna en generell övertygelse om att en kontinuerlig elevanvändning av 

medier eller digitala verktyg i undervisningssammanhang kräver en lärares eller ett lärarlags 

insatser och engagemang. Behovet av insatser beskrivs som störst i införandefasen (Ekberg, 

2012). Informanterna som deltog i Ekbergs studie var eniga om att ett undervisnings- och 

arbetssätt som innehåller sociala medier och digitala verktyg tar mer tid i anspråk än 

traditionell undervisning. Lärarna fick avsätta egen tid för att sätta sig in i tekniken (Ekberg, 

2012), det fanns helt enkelt inte tid över i tjänsten. Ett övergripande problem som visade sig i 

studien var bristen på datorer och annan teknisk utrustning. Det nämns att hela förmiddagar 

kan raseras planeringsmässigt om man inte har tillgång till Internetanslutning eller om 

anslutningen för tillfället är nere. I Ekberg (2012) fastslås att många lärare är positiva till de 

digitala verktygen. De ser goda förutsättningar där integration av flera uttryckssätt som 

fotografi, film, musik och text möjliggörs. Forskning har dessutom ”visat att just 

kombinationen av bild och text - inflätade i varandra - är ett framgångsrecept för många 

elever” (Skolverket, 2011b). Framgången tros beror på att barn har en mer ohämmad fantasi 

än vuxna, vilket gör att de galant klarar att fylla det tolkningsfria tomrummet mellan bild och 

betraktare, mellan text och bild och mellan olika bilder. Kanske beror framgången på att den 

digitala tekniken tillåter just kombinationer av flera olika uttryckssätt, vilket gör att fler 

inlärningsstilar som auditiv, visuell och kinestetisk kan nås på en och samma gång och på ett 

sätt som elever har vana vid att möta. 

3.3.1 Nya arbetsmetoder 

I och med att den nya tekniken fick tillträde i skolan började succesivt nya 

undervisningsmetoder användas. Bland dessa metoder finns Flipped Classroom, eller upp- 

och nedvända klassrummet som den också kallas. I avhandlingen Effect of the flipped 

Classroom model on a secondary computer applications course (2012) beskriver författarna 

Renner och Johnson metoden som att elever tar del av förinspelade filmer innan lektionerna. I 

dessa filmer görs teoretiska genomgångar som annars brukar hållas framme vid katedern 

under lektionstiden. I Måwes artikel Undervisar upp och ned (2013) intervjuas 

gymnasieläraren Daniel Barker som undervisar i matematik och fysik. Enligt Barker är 

undervisningsmetoden en lösning på ett undervisningstekniskt problem. Han finner att 

tidigare upptogs stora delar av lektionstiden av genomgångar. Detta gjorde att elever gick från 

lektionerna med endast en teoretisk bakgrund medan de saknade praktisk erfarenhet att 

omstätta dessa teorier. Enligt Daniel Barker ger Flipped Classroom honom möjlighet att 
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innan lektonen ge elever den teoretiskabakgrund de behöver samtidigt som han får möjlighet 

att hjälpa och handleda elever under lektionerna. En liknande bild ges av Renner och Johnson 

(2012). Dock påpekar författarna att användningen av Flipped Classroom inte behöver 

utesluta att lärare föreläser under lektioner. Renner och Johnson finner att det bästa sättet att 

använda sig av metoden är att kombinera den med traditionell undervisning samt tydliggöra 

vikten av att göra läxan och ta del av de inspelande filmerna. Metoden kräver visst merarbete 

för läraren i och med att den måste spela in filmer, lägga ut dessa på Internet samt planera 

efterkommande lektion. I Måwes artikel finner den intervjuade läraren att det extra arbetet 

som han lägger ner är väl värt mödan eftersom metoden för med sig många fördelar. Bland 

annat poängterar han att hans undervisningsstruktur har stärkts sedan han började använda 

Flipped Classroom. Enligt Barker medvetandegörs brister lärare själv har vilket senare 

renderar i att man utvecklas som pedagog.  

3.4 Förankring i läro- och kursplanen 

I läroplanen (Lgr11) finns mängder med handledning som pekar på hur lärare ska förhålla sig 

till och arbeta med digitala verktyg eller digitala medier i undervisningen. Bland annat 

framgår det under rubriken God miljö för utveckling och lärande att ”[s]kolan verkar i en 

omgivning med många kunskapskällor”. Där ”[s]trävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011a, 

s. 10). Tolkningsmöjligheten i citatet är stor, vilket egentligen rör de flesta citaten angående 

modern och digital teknik i läro- och kursplanen. En möjlig tolkning är att lärarens uppdrag i 

detta är att prova och utvärdera olika arbetsmetoder och därefter använda sig av de metoderna 

som uppvisar bäst kvalitet. En indikation på att citatet indirekt vänder sig till digital teknik 

och digitala verktyg är anvisningen till de många kunskapskällorna, vilket är ett resultat av 

teknikens framväxt (Andersson et al. 1999).     

3.4.1 Förankring i kursplanen för svenska i årkurs 7-9 

I kursplanen framgår: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 

skilda medier” (Skolverket, 2011a, s. 222). Citatet pekar på att elever med handledning av 

läraren ska få möjlighet att arbeta med såväl olika texter som skilda medier. En rimlig 

tolkning av detta är att elever i undervisningen ska få tillfälle att använda sig av digital teknik 

och digitala verktyg.   

I centralt innehåll i årskurs 7-9 under rubriken Läsa och skriva påpekas att eleverna ska 

förvärva ”[l]ässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier” 

(Skolverket, 2011a, s. 255). Vad som avses med lässtrategier är oklart och i styrdokumenten 

ges inte någon förklaring vad som egentligen åsyftas. En tänkbar förklaring är, med tanke på 

att citatet vidrör olika medier, att strategierna syftar till olika typer av läsningen. I detta fall är 

det troligen den icke-linjära läsningen som avses. I icke-linjär läsning eller läsning av 

hypertexter har läsaren själv möjlighet att bestämma såväl läsningens början och slut som 

läsningens ordning. Dessutom ska eleverna ha kännedom om ”[r]edigering och disposition av 

texter med hjälp av dator”. Samt ”[o]lika funktioner för språkbehandling i digitala medier” 

(Skolverket, 2011a, s. 255f). Detta pekar i en riktning att webbaserade texter förväntas 

användas i undervisningen.  
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Under rubriken Tala, lyssna och samtala står det att elever med ”[o]lika hjälpmedel, till 

exempel digitala verktyg”, ska kunna ”planera och genomföra muntliga presentationer. 

(Skolverket, 2011a, s. 226). Här finns en tydlig koppling till det som Svensson (2008) 

påtalade, nämligen att man använder datorn som presentationshjälpmedel. Enligt mina egna 

erfarenheter är detta något som nästan nyttjas vid varje redovisning. Många av de handledare 

jag haft under mina verksamhetsförlagda utbildningar har i stor sett haft detta som krav för att 

eleverna ska uppnå målen eller delmålen i undervisningen.   

Under Berättande texter och sakprosatexter kan man läsa att eleverna ska behärska 

”[b]eskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

[…] blogginlägg” (Skolverket, 2011a, s. 226). Dessutom ska eleverna känna till ”[t]externas 

syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag” (ibid). Elever ska även vara bekanta med 

”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter” (ibid). Dessa ovanstående citat pekar alla på olika typer 

av texter, det de har gemensamt är att de kräver användande av digitala verktyg för att kunna 

nyttjas. Detta bör betyda att man som lärare till en viss utsträckning måste använda sig av 

digitala verktyg eller digitala medier i undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå målen 

i kursplanen. 

Dessutom finns rubriken Informationssökning och källkritik i kursplanen för svenska där det 

framgår att elever ska behärska ” [i]nformationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker 

och massmedier” (Skolverket, 2011, s. 227). Vidare står det även att elever ska kunna ”[h]ur 

man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt” (ibid). Detta tangerar det Svensson (2008) och Anderson med flera (1999) 

anser, nämligen att källkritik blir allt viktigare i och med att informationen blir allt mer 

lättillgänglig. Dessutom påtalar Anderson med flera (1999) att tillförlitlighetsproblematiken är 

ett stort problem på Internet, vilket gör att elever måste lära sig hur de ska sovra och kritiskt 

granska källor på ett helt nytt sätt än vad de behövde innan.  
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4 Vetenskaplig ansats 
För att kunna klargöra och tydligt påvisa hur slutsatser kan dras och hur allt detta hänger 

samman med resultaten krävs det att studien har en tydlig vetenskaplig ansats. Därför kommer 

det i avsnittet redogöras för både de fenomenologiska och hermeneutiska perspektiven som 

båda utgör delar i den hermeneutiska fenomenologin, vilken i sin tur utgör studiens 

vetenskapliga ansats.   

4.1 Den fenomenologiska livsvärldsansatsen  

Bryman (2011) definierar begreppet fenomenologi i sin bok Samhällsvetenskaplig metod som 

en filosofisk inriktning som handlar om hur individer skapar mening i sin värld och hur 

filosofen eller forskaren ska förhålla sig till förutfattade meningar som påverkar hans eller 

hennes livsvärld. Brymans vida och kortfattade beskrivning sammanfattar huvuddragen i 

fenomenologin. Det handlar således utifrån ett pedagogiskt forskarperspektiv, att man både 

som forskare och deltagare är förbundna med sina livsvärldar med utgångspunkt i forskarens 

perspektiv. Det är genom mötet med deltagarna som förståelsen för andras upplevelser 

skapas. 

4.1.1 Kort historik om fenomenologi  

Fenomenologin grundades vid 1900-talets sekelskift, kanske främst genom Edmund Husserl 

som enligt egen utsago författade fenomenologins grundbok (Husserl, 2004). Senare 

vidareutvecklades vetenskapen i existensfilosofi genom Martin Heidegger och i en existentiell 

och dialektisk riktning av Jean-Paul Sartre (Kvale, 1997). Den livsvärldsfenomenologiska 

forskningsansatsen som utvecklades ur den fenomenologiska traditionen av främst Heidegger 

skiljer sig kvalitativt från andra ansatser. Den stora skillnaden är att den kan bidra till ny 

kunskap genom sitt intresse att beskriva mänskliga erfarenheter. Generellt används 

förhållningssättet i kvalitativ forskning med målsättningen att klargöra förståelseformen hos 

den kvalitativa forskningsintervjun. Det handlar om fokusering på den mening som den 

intervjuade upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997).  

4.1.2 Vad innebär fenomenologi?  

Enligt Kvale (1997) som refererar till Giorgi (1975) är fenomenologi studiet av strukturen och 

variationerna i strukturen. Således studerar man genom fenomenologin individernas 

perspektiv på sin värld och försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas 

medvetande. Det handlar om hur varje ting, person eller händelse framträder. Klart blir att 

fenomenlogin har som syfte att klargöra både för det som framträder och på vilket sätt det 

framträder. Genom fenomenologin försöker forskaren även förstå den kvalitativa mångfalden 

hos individernas upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit (ibid). Bengtsson 

(1999) pekar på att ”forskningen måste styras av en öppenhet för livsvärldens komplexitet och 

dess mångfald av olika egenskaper och egenskapstyper, betydelser och världen, dimensioner 

och regioner, ofta sammanflätande med varandra” (s. 32). Bengtsson forsätter och berör även 

han den redan nämnda Husserl, vars mål med den fenomenologiska forskningen var att 

klargöra människornas upplevelsers och uppfattningars ’väsen’
2
. Trots att varje enskild 

                                                           
2
 ”Väsen” ställs ofta som den svenska motsvarigheten till fenomen, vilket i sin tur kan tolkas som essensen i det 

man undersöker.  



 

11 
 

människas upplevelser är unika och därmed inte går att generalisera kan människor som vistas 

i samma livsvärld för stunden ha delade upplevelser. Detta kan innebära att dessa olika 

människors livsvärldar sammanflätas och sätts in i varandra, dock är inte syftet att 

generalisera utan det handlar snarare om att bearbeta och analysera dessa olika människors 

livsvärldar. 

4.1.3 Fenomenologin i pedagogisk forskning 

Pedagogisk forskning utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär, som nämndes i inledning av 

avsnittet, att både forskaren och deltagarna är förbundna med sina livsvärldar med 

utgångspunkt i forskarens perspektiv. Forskaren får i mötet med deltagarna en inblick i hur 

andra upplever och förstår (Bryman, 2011). Rollen hermeneutiken spelar i den pedagogiska 

livsvärldsansatsen är att den användas som insamlings- och bearbetningsmetod. Jag hade i 

min studie kunnat välja en fenomenografisk ansats, och således undersökt hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor (Stukát, 2011). Efter en del överväganden kom jag fram 

till att den ansatsen skulle innebära en begränsning. Frågornas karaktär skulle genom 

fenomenografin utgöras av vad och hur-frågor utan att jag egentligen skulle lyckas komma åt 

informanternas upplevelser. I studien utgörs de sociala aktörerna av lärarna som intervjuas.  

4.2 Hermeneutiken och tolkningen av meningen 

Bryman beskriver hermeneutiken följande: ”En term som hämtats från teologin och som inom 

samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors 

handlingar” (2011, s. 649). Han framhåller även att tonvikten ligger på att uppfatta saker och 

ting ur den sociala aktörens perspektiv.   

4.2.1 Kort historik om hermeneutik  

Till den klassiska hermeneutikens ämnen hörde litterära, religiösa och rättsliga texter. Med 

tiden har begreppet text vidgats och utvecklats och kommit till att omfatta diskussioner och 

handlingar (Kvale, 1997). Denna förändring skedde kanske främst genom Hans-Georg 

Gadamers bidrag till hermeneutisk forskning med hans verk Sanning och metod (1960). I 

boken betraktar Gadamer både samtalet och den skrivna texten, vilken historiskt sett hade 

varit underprioriterat som fenomen (Gadamer, 1997). Det Gadamer representerade inom 

hermeneutiken fördes senare vidare av bland andra Paul Ricoeur. Ricoeur överförde, främst i 

artikeln The Model of the Text (1971) de hermeneutiska principerna för tolkning av 

humanvetenskapliga texter till tolkningen av den meningsfulla handlingen som kom att bli 

samhällsvetenskapernas studieobjekt.  

4.2.2 Vad innebär hermeneutik?  

Ur ett hermeneutiskt forskningsperspektiv innebär intervjuen ett samtal om den mänskliga 

livsvärlden, där det muntliga samtalet utgör texter som ska tolkas (Kvale, 1997). 

Hermeneutikens betydelse för intervjuforskning är mycket stor. Man kan säga att 

hermeneutiken är relevant för intervjuforskning i dubbel bemärkelse. I det första skedet 

genom att kasta ljus över dialogen som skapar intervjutexterna som ska tolkas och sedan 

genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas (ibid).  

Sammanfattningsvis hävdar många, där bland Bryman (2011), Bengtsson (1999) och 

Radnitzky (1970) att hermeneutiken som vetenskap intresserar sig för objektifieringar av 
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mänsklig kulturell verksamhet. Denna kulturella verksamhet utgörs av texter som tolkas för 

att genom tolkningen komma åt den underliggande meningen i det som uttrycks. Med utsikt 

att kunna upprätta en gemensam förståelse eller till och med ett samförstånd, vilket bottnar i 

huvudsyftet som är att förmedla människans historiska dialog med målsättning att den ska 

fortsätta och fördjupas.  

4.2.3 Cirkelns betydelse 

Åkerberg (1986) fastslår att cirklarnas betydelse i hermeneutiken främst har präglats av 

Wilhelm Dilthey, dock har många andra forskare satt sin stämpel på cirklarna, där ibland den 

redan omnämnde Radnitzky. I all enkelhet innebär den hermeneutiska cirkeln, som kommer 

användas i studien, att förståelsen av text sker genom en process där enskilda delars mening 

bestäms av textens helhetliga mening, genom det sätt det bearbetas (Kvale, 1997). 

Texttolkningen ur detta hermeneutiska perspektiv är en fortgående process som egentligen 

aldrig upphör. Den handlar om att bestämningen av de enskilda delarnas mening stegvis kan 

förändra den ursprungliga föregripna meningen hos helheten. Där efter kan den igen förändra 

meningen hos de enskilda delarna. Dock brukar processen upphöra i praktiken när 

meningarna eller skattningarna blir ”tämligen precisa och kontrollerbara” (Åkerberg, 1986 s. 

35). Även Gadamer (1997) ger uttryck för detta men kallar det fullkomlig textförståelse. 

Kvale (1997) diskuterar att processen kan upphöra när man kommit fram till en rimlig 

mening, eller giltig enhetlig mening. Även den bilden av cirkelns upphörande vidrörs i 

Gadamer, där han hänvisar till Heideggers beskrivning av cirkeln som inte upphör utan 

snarare bestäms av förförståelsen genom den övergripande rörelsen. Detta betyder att rörelsen 

mellan del och helhet egentligen aldrig upphör, utan det handlar ”snarare om cirkelns 

egentliga förverkligande” (Gadamer, 1997, s. 140).  

4.2.4 Principer för hermeneutisk tolkning  

Enligt Radnitzky (1970) finns det sju olika principer för hermeneutisk tolkning av litterära 

texters mening. Detta gör att intervjutexten inte är en given litterär text, istället skapas den 

samtidigt som den tolkas, vilket innebär att den innefattar såväl skapandet som tolkningen och 

förhandlingen av tolkningen.  

Den princip jag har valt att utgå från i min studie är den som Radnitzky (1970) namnger den 

andra principen. Principen går ut på att tolkningen avslutas när man har kommit fram till en 

god gestalt. Med god gestalt avses att man kommit fram ”till ett inre sammanhang i texten, 

utan logiska motsägelser” (Kvale, 1997, s. 51). I praktiken, för studien, innebär det att 

tolkningen kommer avslutas när intervjuerna utgör meningar i olika teman som bildar troliga 

mönster som dessutom ingår i en sammanhängande enhet.  

4.3 Hermeneutisk fenomenologi  

Att döma av de två ovanstående vetenskapsteorierna kan man utläsa att fenomenologer är 

intresserade av att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen, medan 

hermeneutiska forskare är intresserande av tolkningen av mening. Enligt Bengtsson (1999) 

har forskare i Norden under drygt ett decennium utvecklat en forskningstradition inom 

pedagogik som tar sin utgångspunkt i människors livsvärld. 
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Paul Ricoeurs (1971) förståelse av berättandet som aktivitet har präglats av en hermeneutisk 

fenomenologisk grundsyn. Ricoeur menar att en berättelse skapas gemensamt mellan 

berättare och lyssnare eller läsare. Detta gör att berättelsen får tre olika förmedlingspunkter: 

mellan människa och människa, mellan människan och värld, och mellan människan och 

henne själv. Heidegger med inspiration av Husserl menar att fenomenologin i själva verket 

måste vara en hermeneutik då vi människor befinner oss i ständig förbindelse med andra 

människor och världen runt omkring oss. Denna ståndpunkt kommer sig av att vi alltid är 

reflekterande och ifrågasättande varelser där vår förståelse och tolkning blir grundläggande 

för den mänskliga tillvaron. På ett liknande sätt refererar Bengtsson till Heidegger som anser 

att ”tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse” (1999, s. 

259). 

Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) påstår att en kombination av hermeneutisk tolkning 

och fenomenologisk beskrivning kallas för hermeneutisk fenomenologi vilken är ansatsen i 

denna studie. Med inspiration av en hermeneutisk fenomenologisk tolkningsansats har de 

skrivna texterna, det vill säga studiens empiri sammanställts, tematiserats och analyserats. 

Svensklärarnas röster och deras berättelser om hur de upplever användningen av digital teknik 

i undervisningen har varit i centrum. I min studie har jag, som tidigare nämnts utgått från den 

andra principen för hermeneutisk tolkning (Radnitzky 1970).  
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5 Metod 

Enligt Bryman (2011) och många andra forskare är en tydlig metodpresentation nödvändig för 

att läsaren ska kunna följa med i presentationen av en studie och kunna ta ställning till 

resultatet. Bryman påtalar att det ska vara problemet som styr valet av metod men samtidigt 

påpekar han att metodval till stor del handlar om personligt tycke och smak.   

5.1 Val av metod 

För att uppfylla syftet och kunna svara på frågeställningarna baseras studien på en kvalitativ 

intervjuundersökning. Detta för att få så nyanserade beskrivningar som möjligt av 

informanternas livsvärldar (Kvale, 1997). Denna metod gynnar frågeställningen eftersom 

forskaren i ett intervjusamtal ”lyssnar till vad människorna själva berättar om sin livsvärd, hör 

den uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord, får reda på deras uppfattningar om den 

egna arbetssituationen […] och deras drömmar och förhoppningar” (Kvale, 1997, s. 9). Vid 

till exempel enkätstudier finns det en risk att gå miste om just detta. Visserligen når forskaren 

genom enkäter ut till en stor grupp människor, men samtidigt går forskaren miste om 

möjligheten att delta i svarsprocessen (Trost, 2007). I den här undersökningen hade dessutom 

en kvalitativ enkät krävts för att kunna svara på forskningsfrågorna. Detta eftersom studien är 

syftar till att få ökad förståelse för hur svensklärare använder och förhåller sig till digitala 

verktyg och digital teknik i undervisningen. En kvalitativ enkät, med studiens syfte, skulle 

behöva bestå av ett stort antal öppna frågor, således frågor utan givna svarsalternativ. Den 

typen av frågor kan dock generera en mängd olika svar men saknar möjligheten att följa upp 

intressanta upplevelser och infallsvinklar. Dessutom infinner sig det faktum att vissa 

informanter kan besvara frågorna utförligt medan andra inte besvarar dem alls (Trost, 2007). 

Med denna vetskap valdes intervju och inte enkät som metod för studien, i syfte att öka 

sannolikheten för tillräckliga och uttömmande svar från samtliga deltagare. 

5.1.1 Den semistrukturerade intervjun  

Bryman (2011) vidrör flera olika typer av intervjuer, bland dessa finns den semistrukturerade 

intervjun, vilket är den typ av intervju som studien kommer baseras på. En semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har några förutbestämda frågor, eller ett slags manus som den 

följer (se bilaga 1). Dock har informanten frihet att göra vissa vägval i intervjun, där den kan 

beröra och utveckla det den själv finner viktigt (Bryman, 2011). Detta leder till att intervjun 

har en viss öppenhet och frihet, där inte informanten leds mot i förväg bestämda aspekter eller 

kategoriseringar. Samtidigt utesluter det inte att intervjuaren kan kliva in och be informanten 

att förtydliga eller berätta mer under intervjuns gång. Kvale (1997) betonar hur samtalet är en 

grundläggande mänsklig funktion och hur vi genom samtal lär om människors erfarenheter, 

åsikter, känslor och attityder. Därför lämpar sig denna typ av intervju att använda då 

möjligheten finns att ställa frågor utanför manus. Således finns inga restriktioner, och 

informanterna kan utveckla svar utifrån deras egen livsvärld.  

5.1.2 Eventuella problem med vald metod 

Enligt Gadamer (1997) finns det inte någon föreskriven metod inom livsvärldsansatsen utan 

det handlar om att närma sig personerna man studerar och vara följsam mot dessa. Ett 

eventuellt problem med metoden är det personliga engagemanget hos forskaren och tiden det 

kan ta att utföra intervjuer samt transkribera, tolka och analysera dessa. Det kan även innebära 
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att deltagarnas livsvärldar tolkas av forskaren genom forskarens livsvärld vilket kan bli en 

belastning. Carlsson (2009) menar att detta kan ske genom forskarens förförståelse som kan 

leda till slutsatser utan tillräckliga grunder i empirin.  

5.2 Genomförande  

Inför intervjuerna hade frågor samt eventuella följdfrågor bearbetas. Under intervjuns gång 

fanns det möjlighet till att göra förändringar i såväl frågornas form som ordningsföljd. Kvale 

finner att detta är nödvändigt eftersom det ”krävs för att följa upp svaren och berättelserna 

från den intervjuade” (1997, s. 117). Detta gjordes för att kunna följa upp och försöka förstå 

världen ur informanternas perspektiv och de berättelser de delade med sig av. Utifrån 

informanternas svar hände det att ytterligare frågor konstruerades efterhand och att de 

planerade frågorna skiftade i betydelse och ordning.  

Att vara närvarande med alla sinnen är viktigt i alla former av samtal och inom hermeneutiken 

krävs det av forskaren att han eller hon är medveten om sin egen förförståelse och kan lyssna 

med öppenhet. Kvale (1997) beskiver det som kvalificerad naivitet, vilket kräver ett 

genomtänkt syfte, stora ämneskunskaper och en frihet från färdiga kategorier och 

tolkningsscheman. Informanterna fick därför både tid och utrymme att berätta, uppehålla sig 

vid och närmare beskriva viktiga händelser kring studiens syfte. Det var viktigt att 

informanterna fick känna sig både avslappnade och trygga och att själva samtalet 

uppmuntrade till samtal medan frågorna, som var mer öppet formulerade lockade fram 

berättandet. 

5.2.1 Urval 

Urvalet i studien är ett så kallat icke-sannolikheturval, således ett urval som inte görs efter 

några sannolikhetsprinciper (Bryman, 2011). Forskare, bland andra Trost (2007) och Bryman 

(2011) anser att icke-sannolikhetsurval fungerar lika bra som ett sannolikhetsurval. 

Icke-sannolikhetsurvalet som studien bygger på är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket som 

namnet antyder består av personer som för tillfället finns i forskarens närhet (Bryman, 2011). 

Med denna typ av urval avses enligt Trost ”att man gör som Kajsa Warg menade att man 

skulle göra i kokkonsten, ’man tager vad man taga kan’” (2007, s. 31). Vidare beskriver han 

bekvämlighetsurvalet med utgångspunkt i enkät som att en universitetslärare kan dela ut ett 

formulär till studenterna på någon kurs. Detta liknar i stort mitt bekvämlighetsurval. Jag 

tillfrågade fyra svensklärare som jag kände sedan tidigare, och valde således att intervjua 

dessa. Dock vurmade jag för en jämn könsfördelning, vilket betyder att två kvinnliga och två 

manliga lärare utgör populationen i studien. Dessutom varierar såväl ålder som antal tjänsteår, 

likaså den geografiska destinationen där de olika lärarna är verksamma. I studien är två av 

informanterna verksamma vid en medelstor kommun i en kuststad i Norrbotten. De övriga två 

är verksamma i en centralort i Västerbotten. 

Urvalsprincipen har givetvis både för- och nackdelar. Den största fördelen anser jag är att 

informanterna har lättare att dela med sig av sin livsvärld till mig än någon helt utomstående. 

Med detta avses att informanterna inte är lika restriktiva under intervjun, vilket gör att 

intervjun blir mer lik ett informellt samtal. Detta möjliggör en atmosfär där den intervjuade 

känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Bryman 
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(2011) vidrör nackdelarna med urvalsprincipen och diskuterar att resultaten kan vara mycket 

intressanta, men att problemet med urvalsstrategin är att det är omöjligt att generalisera 

resultaten. Detta kommer sig av att man inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. Det finns således med urvalsprincipen en stor sannolikhet att lärarna inte är 

representativa för vad hela lärarkåren anser. Då detta inte är syftet med studien, att första hur 

hela lärarkåren använder och förhåller sig till digitala verktyg i undervisningen i svenska för 

senare år anser jag att det inte finns något överhängande problem med urvalsprincipen. 

Dessutom fastslår Bryman att man kan rättfärdiga bekvämlighetsurval om man gör kopplingar 

till existerande resultat, något som kommer göras i studien. Ytterligare en nackdel med 

urvalsprincipen är förväntningarna och förförståelsen jag bär på. Eftersom informanterana 

sedan tidigare är kända för mig kan jag ha förväntningar på vad de under intervjun kan tänkas 

svara. Detta är en problematik som är svår att förhålla sig till, emellertid kommer resultatet 

baseras uteslutande på den information som uppkommer vid intervjutillfällena.  

5.2.2 Informanterna 

Hur många intervjupersoner behöver jag? Detta var en fråga som jag funderat mycket över. I 

kvalitativa forskningsintervjuer är det svårt att säga exakt hur många informanter som bör 

vara med. Kvale finner att man ska ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad du vill veta” (1997, s. 97). Vidare fastslår författaren att det snarare handlar om vad 

forskaren gör med intervjuerna och intervjuernas kvalitet än antalet informanter. Å ena sidan 

finns det en risk att antalet valda informanter är för få och att det blir svårt att generalisera, 

dock bör det uppmärksammas att detta inte heller är syftet med tanke på studiens omfång. Å 

andra sidan finns det en risk om antalet är för stort att det inte går att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. Jag valde tillslut att intervjua fyra svensklärare. Detta har jag ställt 

i förhållande till den givna tiden, arbetsinsatsen och undersökningens syfte.  

5.2.3 Transkribering 

Jag har valt att registrera intervjuerna genom att spela in dem, någon som berörs i det 

informerade samtycket (se bilaga 2). Jag valde att spela in intervjuerna med dator och 

inspelningsprogrammet Cubase. Detta för att kunna försäkra en god inspelningskvalitet. 

Kvale (1997) påtalar att det är oerhört viktigt att sörja för god kvalitet på inspelningen. En 

dålig ljudupptagning kan påverka utskrifternas reliabilitet, eftersom den som skriver ut 

intervjuerna kan höra fel eller misstolka passager. Inspelningsprogrammet erbjuder dessutom 

olika typer av verktyg för att ’rensa’ eller ’tvätta’ inspelning och på så vis kan bakgrundljud 

enkelt raderas från inspelningen. Jag hade också en avsatt tid, det vill säga fyrtio till sextio 

minuter för varje intervju, dock varade sällan intervjuerna mer än trettiofem minuter och den 

kortaste intervjuen varade tjugosju minuter.  

Kvale (1997) anser att det vid transkribering av intervjuer finns standardval om än det inte 

finns någon given form eller kod för utskrift av forskningsintervjuer. Utan det viktiga är att 

utgå från vilken form och tolkning som gynnar forskningen mest. De standardval som finns 

rör följande frågor:  

Ska intervjuuttalandet återges ordagrant, inklusive de ofta förekommande upprepningarna, eller ska 

intervjun få en mer formell skriftspråklig karaktär? Ska hela intervjun återges ordagrant, eller ska 

utskrivaren koncentera och sammanfatta de delar av intervjun som inte innehåller så mycket 



 

17 
 

information av värde? Ska pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck som skratt och 

suckar anges. Och om pauser anges, hur detaljerat ska det ske? (Kvale, 1997, s. 156).  

I studien har intervjuerna transkriberats för att ge en mer formell skriftspråklig karaktär.  

Detta gjordes eftersom texterna ska ge ett allmänt intryck av informantens uppfattningar och 

erfarenheter och inte vara den del av en språklig analys eller en samtalsanalys (Kvale, 1997). 

Då språkanvändningen under intervjuerna inte är det primära blir diskurspartiklar som ’hm’, 

’alltså’ och liknande underprioriterade och har därför rensats bort eftersom de inte påverkar 

yttrandets mening. Dock har intonationer som skratt och suckar angetts eftersom de indikerar 

informanteras emotionella inställning. Det bör påpekas att det är fullt möjligt att låta en 

utomstående person skriva ut intervjuerna, men detta garanterar inte utskrifternas validitet. 

Utskriften av intervjuer är, som redan berörts, alltid en tolkningsfråga, vilket gör att samma 

material kan skrivas ut på olika sätt av olika personer (Kvale, 1997).  

5.2.4 Bearbetning  

Bearbetningen började med att jag först lyssnade igenom inspelningarna ett par gånger. Efter 

det har varje utskrift i första skedet analyseras i sin helhet med fokus på en fråga i taget efter 

intervjuguidens kronologiska ordning. Sedan strukturerades intervjumaterialet (Kvale, 1997), 

med detta avses att bilda tydliga och avgränsade teman. van Manen (1990) finner att 

tematiseringsarbete kan utgöra en stor utmaning. Han påtalar att bearbetningen av texterna 

kan innebära att man finner teman som sprider sig, vilket bottnar i en svårighet att identifiera 

den underliggande meningen. van Manen proklamerar för fokusering på så väl frågan som 

uppgiften för att skänka varje tema en tydlig struktur. Enligt honom är detta något som kräver 

en uttömmande behandling av meningsinnehållet. 

Efter tematiseringen var nästa steg i processen att göra en kartläggning av materialet så att det 

skulle bli tillgängligt för analys. Kartläggningen bestod av att ”eliminera överflödigt material 

som avvikelser och upprepningar” (Kvale, 1997, s.171). Vid resultatredovisningen ges dock 

inte svaren i kronologisk ordning, istället sammanförs svar på frågor som bedöms ha liknande 

innehåll. Till följd av detta kan frågeställningarnas ordning variera från fall till fall vid 

resultatredovisning och analysen av intervjuerna.  

5.3 Etiska överväganden 

Bryman vidrör fyra grundläggande etiska frågor som gäller för svensk forskning dessa frågor 

finns även presenterade på Vetenskapsrådets hemsida.  Frågor rör ”frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen” 

(2011, s. 131). Den första etiska principen handlar om informationskravet och innebär bland 

annat att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella studiens syfte. 

Informationskravet innebär även att deltagarna ska känna till att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. Utöver detta innefattar kravet även att 

deltagarna ska få reda på vilka moment som ingår i studien. 

Den andra etiska principen berör samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva får 

bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011). Den tredje principen handlar om 

konfidentialitet, sammanfattningsvis handlar kravet om att uppgifter om alla som deltar i 

studien ska behandlas med största möjliga sekretess. Således ska personuppgifter förvaras på 
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ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Den avslutande och fjärde etiska 

principen är nyttjandekravet vilken innebär att informationen som samlas in endast får 

användas för forskningsändamålet (ibid).  

5.3.1 Etiska övervägande i studien 

I studien fick en skriftlig överenskommelse, ett så kallat informerat samtycke (Kvale, 1997) 

tjäna som skydd för både mig i rollen som forskare och för informanterna som deltagare (se 

bilaga 2). I mitt informerade samtycke berördes undersökningens syfte, bearbetningsmetod, 

beräknad tid för intervjun samt frivilligheten och möjligheten att avbryta och hoppa av 

undersökningen. Deltagarna informerades även om konfidentialitet, vilket avser att deras 

personliga uppgifter identitetsskyddas och att de garanteras anonymitet. 

5.4 Vetenskapens heliga treenighet  

Med vetenskapens heliga treenighet avses begreppen generaliserbarhet, reabilitet och 

validitet. Kvale (1997) finner att dessa begrepp inom modern samhällsvetenskap fått en 

position som tycks höra till ett abstrakt rike, i någon sorts vetenskaplig helgedom. Bryman 

(2011) är av samma uppfattning men påpekar att många kvalitativa forskare ställer sig frågan 

hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Med detta sagt inflikar 

Bryman att de skeptiska forskarna till begreppens funktion ändå ser möjligheten i begreppens 

innebörd.  

5.4.1 Generaliserbarhet  

Som redan vidrörts försvårar eller omöjliggör urvalsprincipen generaliserbarheten i studien. 

Kvale (1997) påtalar att resultat från undersökningar baserade på tillgänglighet inte kan 

generaliseras. Detta eftersom urvalet inte utgör populationen i sin helhet. Som tidigare nämnts 

är Bryman (2011) av samma åsikt och anser att nackdelarna med urvalsprincipen är att det är 

omöjligt att generalisera resultaten, eftersom man inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. I studien kommer lärarna jag valt att intervjua inte vara representativa för 

vad hela lärarkåren anser om digitala verktyg i undervisningen. Detta utgör inte ett 

överhängande problem eftersom forskningsansatsen innebär att varje situation är unik och att 

varje fenomen har sin egen inre struktur (Kvale, 1997). Kvale diskuterar att det finns en 

möjlighet att generalisera utifrån det unika, utifrån ett litet antal fall, förutsatt att väl utförda 

intervjuer utgör grunden. Forskaren kan utifrån en intervjuundersökning göra en analytisk 

generalisering som vilar på rika kontextuella beskrivningar och som är oberoende av 

analysform eller om det aktuella urvalet är slumpmässigt eller inte. Denna generalisering 

innefattar dels forskarens argumentering för att intervjuresultaten är överförbara till andra 

undersökningspersoner och situationer, och dels läsarnas generaliseringar utifrån rapporten.  

5.4.2 Reabilitet 

Realiabilitetet handlar om resultatets tillförlitlighet och om det kan kontrolleras på ett 

objektivt sätt, något som blir svårt att uppnå då min studie bygger på kvalitativa, djupa 

forskningsintervjuer (Kvale, 1997). Kvale gör dock skillnad mellan intervjuns och utskiftens 

reabilitet. Eftersom momenten är relativit olika varandra görs även den uppdelningen i denna 

underrubrik. 
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Intervjuns reabilitet 

Informanterna fick i förväg veta vad jag i min forskarroll var intresserad att ta del av. Detta 

kan ha påverkat informanterna och deras berättelser, om det var till en för- eller nackdel är 

dock svårt att säga. Samma för- och nackdelar finns även i att jag som forskare kände 

informanterna sedan tidigare. Den största fördelen berördes under Urval och handlade om att 

informanterna inte är lika restriktiva med att berätta om deras livsvärld under intervjun, vilket 

gör att intervjun blir mer lik ett informellt samtal. Nackdelen kan vara att det finns en 

maktrelation mellan mig och informanterna eftersom vi sedan tidigare har etablerat en 

relation.  

För att kunna utesluta missförstånd har intervjufrågorna ställts på ett språk som är tänkt att 

inte utgöra ett hinder för informanterna. I de fall jag själv misstänkte att lärarna skulle kunna 

missförstå frågan eller inte förstå vad jag menar har jag gått in och förtydligat. Av den 

anledningen blev ingen av intervjuerna helt och hållet lika (Kvale, 1997). Kvale lyfter också 

fram vikten av att man som forskare försöker ha en medveten naivitet och av den anledningen 

försökte jag se till att följdfrågorna var av den karaktären att jag utgick från min naivitet och 

bekräftade det för lärarna i samband med intervjutillfället. Detta tog sig uttryck genom att jag 

sa: ”Jaha”, ”Juste”, ”Nu förstår jag”, ”Hur menar du nu?” Detta byggde på en strävan att vara 

så neutral som möjligt i samband med intervjuerna och inte leta efter svar (Kvale, 1997).  

Utskiftens reabilitet 

Kvale (1997) anser att man idag sällan analyserar intervjuer direkt från inspelningar, det 

vanligaste är att man skriver ut den inspelande intervjun till en skriftig text. När denna 

transkribering är gjord betraktas utskriften som det enda pålitliga empiriska datamaterialet. 

Kvale påtalar att varje utskrift från ett sammanhang till ett annat medför en rad bedömningar 

och avgöranden. Därför är det viktigt att man har klara instruktioner för både utskriftens syfte 

och förfarande. Eftersom jag själv kommer att utföra både intervjuerna och transkriberingen 

kommer inte utskrifterna skilja sig åt mellan intervjuerna, detta bör i förlängningen leda till en 

högre reabilitet.    

5.4.3 Validitet  

Med validiteten avses ett tämligen brett spektrum av delar. Kvale (1997) anser att validiteten 

berör intervjuundersökningens samtliga sju stadier, med detta avses allt från tematisering och 

planering till analys och rapportering. Dock kommer validiteten precis som reabiliteten 

presenteras med utgångspunkt i intervjun och utskriften eftersom de utgör de centrala delarna 

i studien. Koncist kan man sammanfatta validitet som: att man undersöker det som var 

avsikten att undersöka. 

Intervjuns validitet 

I studien handlar intervjuns validitet om informanternas trovärdighet, eftersom 

forskningsansatsen är hermeneutisk fenomenologi och handlar om deras upplevelser. Det 

finns en risk att lärarna av olika anledningar inte skulle ha berättat det de tyckte. Men 

eftersom jag försäkrade dem att ingen annan än jag skulle ta del av materialet, samtidigt som 

de kommer att vara konfidentiella ökade troligvis sannolikheten att svaren blev genuina 

(Kvale, 1997). 
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Validitet handlar även om intervjuarens skicklighet i utförandet att ställa okomplicerade 

frågor. Det bottnar i konsten att kunna föra fram samtalet utan att lämna möjlighet till 

missuppfattningar och misstolkningar samt tolka svaren rätt för att kunna gå vidare i samtalet 

och ställa följdfrågor (Kvale, 1997). Eftersom samtalen inte blev krystade och informanterna 

inte hade svårigheter att dela med sig av sina upplevelser anser jag att intervjuerna fungerade i 

den bemärkelsen.  

Utskriftens validitet 

Kvale (1997) betonar att det är svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet än att 

fastställa dess reabilitet. Detta kommer sig främst av att det finns många olika regler och 

tillvägagångssätt för att översätta talspråk till skriftspråk. Det handlar således inte om att 

utskrifter är kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet utan det är 

”tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften” (Kvale, 

1997, s. 152). Validiteten i utskriften bestäms därför av vilken utskrift som lämpar sig bäst för 

forskningssyftet. Eftersom studien har ett klart syfte tillsammans med att jag ensam kommer 

att transkribera samtliga intervjuer torde validiteten inte påverkas negativt.    
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6 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av det som framgick i respektive intervju. Syftet med 

studien och intervjuerna var att bidra med ökade kunskaper om och bättre förstå hur lärare 

använder och förhåller sig till digitala verktyg eller digital teknik i undervisningen i svenska 

för senare år. De tydligaste utmärkande dragen som framträdde vid tematiseringen utgör 

överrubrikerna i avsnittet och således är dessa överrubriker de centrala temana. Överrubriker 

fick i sin tur underrubriker som pekar mot olika delar i helheten. 

6.1 Presentation av informanterna 

Eftersom jag i mitt informerande samtycke lovande informanterna anonymitet har jag givit 

dem fiktiva namn så att de inte ska kunna identifieras. 

 Maria är svensklärare i en medelstor kommun i Norrbotten. Utöver svenska undervisar 

hon i svenska som andraspråk. Maria är mellan trettiofem och fyrtio år gammal och har 

varit yrkesverksam som lärare i snart sjutton år. Skolan hon är verksam på har inte någon 

ett till ett satsning, vilket innebär att eleverna inte har tillgång till en egen dator i skolan. 

Dock har Maria tillgång till ’nomader’ och i stort sett varje klassrum på skolan är utrustat 

med projektor och högtalarsystem. Intervjun med Maria är gjord den åttonde april 2013. 

 

 Emil är svensklärare i en central ort i Västerbotten. Han undervisar även i So-ämnena och 

är mellan tjugofem och trettio år gammal. Emil har varit yrkesverksam som lärare i snart 

fyra år. Skolan Emil undervisar på har genomfört en så kallad ett till ett satsning, vilket 

innebär att alla elever har en egen dator. Intervjun med Emil är gjord den sextonde april 

2013. 

 

 Kristoffer är svensklärare på en skola i en medelstor kommun i Norrbotten. Han 

undervisar förutom svenska även i engelska. Kristoffer är mellan trettio och trettiofem år 

gammal och har arbetat som lärare i snart tolv år. Likt Maria har skolan Kristoffer arbetar 

på inte ett till ett satsning. En ytterligare likhet är att skolan har ’nomader’ och att nästan 

alla klassrum har projektor och högtalarsystem. Intervjun med Kristoffer är gjord den 

sjuttonde april 2013.  

 

 Britt är svensk- och engelsklärare i en central ort i Västerbotten, hon är mellan femtiofem 

och sextio år gammal och har varit yrkesverksam som lärare i ungefär trettio år. Likt Emil 

har skolan Britt arbetar på ett till ett satsning. Intervjun med Britt är gjord den tjugotredje 

april 2013.  

6.2 Den utåtriktade tekniken 

Samtliga lärare som deltog i studien har berättat att de använder sig av digitala verktyg på 

olika sätt i sin undervisning. Dock fanns det en samstämmighet i användandet av verktyg som 

kan ses som utåtriktade. Således digitala verktyg som används för att rikta eller presentera 

information. Likväl används verktygen för att rikta blicken utåt bortom skolans och 

klassrummens väggar, mot vad som finns i världen. Ett exempel är PowerPoint, vilket alla 

intervjuade lärare berättade ingående om vid intervjutillfället. Det fanns emellertid 

diskrepanser mellan lärarnas användning av verktyget och därför har jag valt att presentera 
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användningen av PowerPoint utifrån de två mest frekventa användningsområdena, lärar- och 

elevanvändning.  

6.2.1 PowerPoint som presentationsverktyg för läraren 

Maria, Emil och Kristoffer använder PowerPoint på ett likande sätt när de har genomgångar. 

Av berättelserna framgår att de med PowerPoint kan spara och dela med sig av 

lektionsplaneringar på ett annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Maria beskriver att hon 

använder projektorn och PowerPoint nästan varje dag när hon presenterar lektionsmaterial för 

elever. Hon poängterar att hon brukar ”dra ut åhörarkopior innan så medan jag då föreläser så 

antecknar de då under tiden”. Maria anser att hennes genomgångar har blivit bättre när hon 

började använda verktyget. Hon finner bland annat att hennes genomgångar har blivit mer 

strukturerade. Även Emil delar den uppfattningen och säger att han känner sig tryggare med 

PowerPoint då han har genomgångar. Emil beskriver det som enkelt i relation till att skriva på 

tavlan och anser att man blir ganska låst som lärare om man använder tavlan mycket. När man 

har PowerPoint blir det enligt Emil friare eftersom man inte är låst framme vid katedern. Britt 

är av en annan uppfattning och finner det inte nödvändigt att alla lektioner ska vara knutna till 

en skärm. Hon ser fördelarna med att man kan illusterar mycket genom verktyget, men Britt 

tror på att använda tavlan och låta det ta lite tid. ”Jag tror inte att det digitala är ett 

komplement utan jag tror på mångfald och att man som lärare ska göra och använda sig av det 

som man känner sig bekväm med för att vara bäst”. 

Tre av lärarna ger uttryck för att kombinationen av bilder, punkterna de pratar runt och att 

elever antecknar blir väldigt bra. Maria säger att elever anser att materialet blir levande. 

Dessutom beskriver hon att elever får uppleva undervisningen med fler sinnen än om hon bara 

pratar fritt och har någon OH-bild eller skriver på tavlan. Kristoffer ger en liknande bild och 

framhäver att han nästan alltid har genomgångar med PowerPoint. Han anser att 

integrationsmöjligheten med andra medier är stor och han finner att det blir lindrigare att 

lägga in filmklipp i PowerPointen så att han slipper trycka runt och istället har allt material 

samlat i presentationen. Även Emil ger uttryck för detta. Han berättar att han använder 

PowerPoint mycket just för att han med verktyget kan integrera filmer och bilder på ett 

smidigt sätt. Kristoffer fastslår att det är enkelt att fixa till, ändra, finslipa och förbättra sina 

genomgångar när man använder PowerPoint. 

6.2.2 PowerPoint som presentationsverktyg för eleverna 

Samtliga lärare som deltagit i studien använder PowerPoint vid elevredovisningar eller 

elevpresentationer. Dock skiljer det sig åt vad lärarna anser att verktyget tillför 

redovisningarna. Britt säger att hon främst låter elever göra egna PowerPoints till sina 

redovisningar. Hon påpekar att hon arbetar mycket med retorik och att det är viktigt för henne 

att elever blir duktiga på att presentera olika ämnen. Britt påtalar att det har blivit enkelt att 

använda sig av musik och film och på det sättet göra presentationerna intressanta och roliga 

att lyssna på. Dock poängerar hon att det är presentatören som ska vara den stora mittpunkten 

i en redovisning, datorn ska vara ett hjälpmedel och för att förhållningssättet mellan skärm 

och talare ska fungera behövs träning. Britt finner att datorn eller skärmen kan vara en fälla 

och att det är lätt att eleven förlitar sig och tittat på den istället för att ha kontakt med 

publiken. Kristoffer är emellertid av en annan åsikt. Han påtalar att fokusen på eleven blir 
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mindre och att det gör att elever inte känner sig lika utsatta när de har en skärm där det också 

händer saker. Vidare utveckar Kristoffer sitt resonemang följande: 

Jag tror det är jobbigare att stå själv [och presentera] och står eleverna själva så vill de bara få det gjort 

snabbt, de vill slippa den där känslan och då blir det inte bra. Nu [med PowerPoint] är det färre som har 

den känslan, eller i alla fall inte lika mycket eller på samma sätt, vilket gör att eleverna vågar ta ut 

svängarna mer och då blir det bättre.   

Kristoffer ser även möjligheten till att ha stödord i PowerPoint som positiv och anser att 

risken att elever har stödord på papper som de fastnar i minskar. Han finner att PowerPoint 

som verktyg gör att kopplingen mellan vad elever ska göra och hur det gör det blir tydligare. 

Han förklarar det följande: ”De förstår hur de ska göra för att det ska bli bra”. Maria är inne 

på samma spår som Kristoffer när det gäller elevers förståelse för arbetets upplägg och att det 

tydliggörs genom att man använder PowerPoint. Hon anser att det är bra att använda 

PowerPoint som exempel att utgå ifrån och att vissa elever kan använda hennes presentationer 

som mall. Vidare fastslår Maria att det för elevens del handlar om att få exempel på hur de 

kan planera och lägga upp ramen för presentationer.  

6.2.3 Sociala medier och nya undervisningsmetoder? 

Både Emil och Maria beskriver att de brukar lägga ut material i förväg om vad som kommer 

att hända under lektionen. Metoden de båda lärarna beskriver påminner om metoden Flipped 

Classroom som i korthet går ut på att eleverna får ta del av förinspelande filmer innan 

lektionen. Enligt Emil leder detta till att elever under lektionerna har mindre frågor om själva 

arbetsområdet och upplägget, vilket resulterar att den effektiva arbetstiden för elever blir 

längre. Även Maria delar den bilden och finner att när hennes skola får en ett till ett satsning 

kommer undervisningen ta en annan form. Hon anser även att en ett till ett satsning och arbete 

med Flipped Classroom har en möjlighet att utveckla lärares pedagogiska insatser. Maria 

säger att om alla elever har tillgång till datorer måste man som lärare börja tänka i nya banor 

och utgå från de nya förutsättningarna. 

6.3 Den betydelsefulla direktheten 

Vid intervjuerna uppehöll sig informanterna vid de digitala verktygens och den digitala 

teknikens möjligheter till direkthet. Informanterna berörde både den kommunikativa aspekten 

till elever och föräldrar. Dessutom vittnade svensklärarnas berättelser om hur verktygen 

möjliggör en tydligare rättningsprocess.  

6.3.1 Direktheten i att använda digitala verktyg och sociala medier 

Samtliga av de intervjuade lärarna har i sina berättelser berört direktheten som kommer när 

man använder digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Enligt lärarna är det 

mycket fruktbart att använda sig av dessa eftersom sannolikheten att elever tar del av 

informationen ökar. Enligt Emil är kommunikation på webben ett mycket bra arbetssätt. Han 

säger att det ger möjlighet för elever att ställa frågor och leder indirekt till att de kan fråga 

utan att behöva skämmas för att det inte har förstått. Emil berättar även att han brukar 

använda bloggen i undervisningen särskilt då eleverna skriver recensioner eller liknande. 

Enligt Emil blir materialet mer levande eftersom det finns möjlighet att integrera filmklipp 

och bilder på ett smidigt sätt. Emil berättar att han brukar låta elever själva bestämma vad de 
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vill recensera. ”De [elever] som väljer att recensera filmer eller dataspel kan ju länka till 

trailers och belysa det de skriver om. Det upplevde jag som bra faktiskt”.  

Maria har skapat en Facebook-grupp för sina elever och finner att arbetet har varit mycket 

lyckat. Dock var hon vid uppstarten oroad för vad eleverna skulle skriva och använda 

verktyget till. Men Maria finner att eleverna tagit det på stort allvar och använt Facebook-

gruppen till att ställa relevanta frågor och tillsammans reda ut frågetecken. Hon ger uttryck för 

att Facebook även är ett mycket bra sätt att sprida information. Vidare berättar Maria att 

skolan har ett kalendarium där hon också delar information men tillägger att det inte är så 

många elever som aktivt använder kalendariet. Maria säger:  

De ser ju direkt om jag skrivit något på Facebook, det kommer ju upp, de ser att: här är något nytt och 

då går de in och kikar […] [Dessutom] kan jag direkt se vilka som har läst och det tar bara någon minut 

så ser jag att kanske tio, femton stycken har läst.  

Kristoffer är något mer skeptiskt till att använda sociala medier i undervisningen. Han är av 

åsikten att alla elever kanske inte har tillgång till dator eller smartphone och därför inte kan ta 

del av informationen. Ytterligare en invändning Kristoffer har är att man öppnar upp 

möjligheterna till kontakt, vilket kan leda till att relationen mellan elev och lärare blir för nära. 

Kristoffer anser att det är nog ”att man har elever som kan SMSa […] eller ringa”. Under 

intervjuen växer en ambivalens fram i Kristoffers berättelse. Han konstaterar att 

relationsproblematiken kanske inte är ett problem om man lär sig hur man ska hantera den. 

Kristoffer konstatar att man måste sända ut rätt signaler och säger att man kan göra det genom 

att inte svara på sociala medier utanför arbetstiden och på så vis signalera till elever hur man 

vill att relationen ska se ut.  

6.3.2 Datorn som stöd i skrivprocessen 

Samtliga lärare har under intervjuerna lyft fram datorns goda egenskaper när det kommer till 

elevers textproduktion. Maria beskriver att hon finner det mycket enkelt att låta elever 

använda datorn som skrivverktyg och anser att det underlättar genom att elever kan spara sina 

arbeten. Detta gör att risken att de tappar bort blad eller böcker försvinner. Samma positiva 

aspekter av att samla material ges av Kristoffer och Emil. Emil finner att när han använder 

datorn och sparar på den slipper han oroa sig för att tappa bort något arbete. Kristoffer 

påpekar att när han använder datorn som skivverktyg underlättar det och möjliggör att elever 

ändrar och förbättrar sina arbeten. Kristoffer beskriver problematiken följande: 

Om de [eleverna] har skrivit något för hand och så säger man att de kunde jobba med vissa saker så blir 

svaret ofta ’måste jag!’. Man kanske pekar på styckeindelningen eller ja vad som helst. Om de har 

skrivit det för hand, tre sidor är reaktionen: ’Måste jag, det är ju skitjobbigt då måste jag ju skriva om 

allting’. Och man förstår dem ju, har du suttit och skrivit för hand och så ska du skriva om allting igen 

och sen vet du att när du har ändrat det och lämnat in kanske läraren säger att du ska ändra något mer. 

Men har man det i Word är det ju jätteenkelt, det är ju bara att ändra.  

Även Emil delar Kristoffers uppfattning och finner att man med datorn som skrivredskap får 

”möjlighet att peta i grejer som de, [eleverna] sedan kan ändra. För det blir ju inte lika jobbigt 

som om de hade skrivit för hand, då kanske de måste skriva om hela grejen”. Maria är den 

enda av de intervjuade lärarna som poängterar att man inte ska förringa och frångå att elever 
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använder sig av handskrift. Hon finner att man även om man använder datorn som 

skrivredskap ska kombinera arbetssätt och låta elever skriva för hand. 

6.3.3 Rättningsprocessen – möjlighet till nivåhöjning? 

Samtliga svensklärare har under intervjuerna berört att rättningsprocessen har blivit bättre och 

tydligare i och med att man använder datorn och på så vis får möjlighet att kommentera och 

ge utförligare respons. Britt ger något skämtsamt uttryck för att elever numera kan läsa 

hennes kommentarer när hon använder datorn som redskap. Hon säger: ”Nu ser det ju vad jag 

skriver, det gjorde de [eleverna] aldrig innan”. Kristoffer anser att förbättringen av 

rättningsprocessen möjliggör en nivåhöjning. Han finner att kombinationen mellan att man 

tydligt kan peka på detaljer i till exempel texter och att elever har en större välvilja att 

bearbeta texten gör att nivån höjs eftersom det man ska bedöma blir av bättre kvalitet. Emil är 

av en likande åsikt och finner att elever inte gör samma misstag flera gånger när han rättar 

digitalt och ger formativa kommentarer. Emil anser att när man kommenterar i exempelvis 

Word blir det tydligare för elever vad de är bra på och vad de behöver träna på. Detta leder i 

förlängningen till att elever läser igenom sina texter och har kommentarerna de tidigare fått i 

åtanke när det skriver.  

6.3.4 Diktafonens plats i diskussionen 

Två av de fyra intervjuade lärarna berörde i sina berättelser diktafonens möjligheter i 

undervisningen. Det framgick utav dessa att verktyget är ett ypperligt redskap vid muntliga 

gruppredovisningar. Kristoffer ger en bild av att diktafonen möjliggör dokumentering och 

utformning av mindre grupper, vilket i sin tur leder till att elever kommer till tals på ett 

naturligare sätt. Kristoffer anser att man kan kringgå problematiken med att inte vara 

närvarande under diskussionen med diktafonen. Läraren i fråga utvecklar resonemanget och 

säger: ”Om jag inte är där i rummet kanske jag missar guldbitarna så när jag kommer in 

kanske någon har sagt något skitbra och då är det helt borta”. Maria målar upp en liknande 

bild och finner att diktafoner möjliggör gruppdiskussioner eftersom det inte går att bedöma 

om man inte är i samma rum som eleverna. Hon anser att diktafonen ger digitala 

bedömningsmöjligheter.  

Att diktafonen som inspelningsverktyg tar mycket tid poängteras av informanterna. Kristoffer 

finner att tiden han lägger ned på att lyssna igenom diskussioner utgör en stor del av 

arbetsbördan. Han jämställer det med planeringstid och påtalar att fyra grupper som pratar i en 

halvtimme vardera utgör två timmar. Vidare poängterar Kristoffer att man kan få mycket 

uträttat under dessa timmar. Dock fastslår han att det handlar om ambitionsnivån, och vill 

man att diskussionerna ska bli bra krävs det att man arbetar på detta sätt. Vidare hävdar både 

Maria och Kristoffer att det tillför en tyngd till gruppdiskussionerna om elever vet att läraren 

senare lyssnar på inspelningarna.   

6.3.5 Mobiltelefonen i undervisningen 

Mobiltelefonens användning i undervisningen poängteras flitigast av de lärare som är 

verksamma på skolor som inte har ett till ett satsning. Av dessa lärare framgår det att 

mobiltelefonen fungerar som ett komplement till datorn när det gäller informationssökning. 

Att använda mobiltelefonen finner bland annat Maria som enkelt eftersom elever har med sig 
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den överallt och att hon slipper ansvara för bokning av datorer. Vidare beskrivs användandet 

av mobiltelefoner som effektivt. Emil anser att det är snabbt eftersom ”mobiltelefonerna är 

påslagna och eleverna slipper starta datorn när de snabbt ska googla på något”. Kristoffer är 

något mer tveksam till användandet av mobiltelefoner. Han fastslår att alla i en klass kanske 

inte har tillgång till smartphone, vilket resulterar i en orättvisa eftersom elever då får olika 

förutsättningar.   

6.3.6 Dokumentationshysterin 

Två av informanterna har i studien berört att det genom de digitala verktygens intåg i 

skolvärlden i allt högre grad efterfrågas dokumentering av olika slag. Det framkom under 

intervjuerna att lärarnas arbetsbörda har ökat genom att skolledning fäster tilltro till datorn 

och olika programvaror som ska användas vid dokumentering. Britt säger: ”Det tar extrema 

timmar, plus att man har bara rättigheter som elev och förälder inga skyldigheter”. Vidare 

finner Britt att man som lärare har fått mer arbete som man blivit ålagd att göra. ”Man ska 

kommentera och kommentera […] och skriva om alla sina elever innan utvecklingssamtalet”. 

Trots denna dystra syn kring dokumentation finner informanterna att viss dokumentation är 

till en fördel. Bland annat påpekas införandet av frånvaro som möjliggör att alla lärare kan se 

vilka elever som är sjuka eller borta. 

6.4 Den kontextförstärkande digitala tekniken 

Under intervjuerna framgick det tydligt av informanternas berättelser att de digitala verktygen 

och den digitala tekniken stärker elevers lärande. Lärarna berättade om teknikens egenskaper 

att locka fram en välvilja och engagemang hos elever som följer när de får använda sig av 

digitala verktyg i undervisningen. Ytterligare en kontextförstärkande aspekt framhöll lärarna 

som möjligheten att belysa nuet och kunna utgå från elevers livsvärd. 

6.4.1 Elevers entusiasm och motivation 

Vid intervjuerna vittnade lärarnas berättelser om att den entusiasmerande digitala tekniken. 

Britt finner att lusten och viljan som kommer av arbetet med digitala verktyg och i synnerhet 

datorn är något man som lärare ska ta som positivt. Hon säger att man med de digitala 

verktygen kan lura elever. Britt utvecklar sitt resonemang och anser att man som lärare kan 

förklä exempelvis språkträning som många elever finner tråkigt med hjälp av digitala verktyg. 

Hon påpekar att man kan använda språkträningssidor och genom dessa väcka välvilja kring 

att öva exempelvis grammatik eftersom elever får göra det på ett lustfyllt sätt. Kristoffer säger 

att elever är glada över att använda datorn. Detta leder å ena sidan till att han känner att han 

har dem med sig på ett annat sätt än tidigare, å andra sidan finner han att elever blir mer 

motiverade till att utföra uppgifter när man använder sig av digital teknik och digitala verktyg 

i undervisningen.   

6.4.2 Belysa nuet och utgå från elevers livsvärld 

Två av de intervjuade lärarna ger uttryck för att man genom att nyttja digitala medier och 

digitala verktyg får möjlighet att belysa nuet och möjlighet att utgå från elevers livsvärld. 

Maria finner att tekniken möjliggör att man kan fånga ögonblicket och på så vis möta elever 

på den nivån där de befinner sig. Vidare anser Maria att hon genom digital teknik kommer 

närmare elevers livsvärld och vad som pågår i samhället. Detta ser Maria som en stor fördel  
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och säger: ”Eleverna lever ju i den där verkligheten och jag har ju märkt att det går fort att nå 

eleverna om jag använder mig av den här typen av undervisning”. Emil är av en likande åsikt 

och berättar att han genom att använda digital teknik kommer närmare elever och deras sätt att 

betrakta världen. Vidare pekar Emil på utvärderingar han har gjort med elever som visat att de 

tycker det är bra att använda filmklipp och digitala verktyg. Utvärderingarna har visat att 

elever anser att undervisningen blir mer intressant och lättare att förstå eftersom de har 

erfarenhet av vissa delar av arbetet sedan innan. Emil finner att det blir lättare och mer 

intressant för elever om man anknyter undervisningen till deras livsvärld. Vidare berättar 

Emil att han brukar använda elevdemokrati för att besluta om arbetsmetod och arbetsmaterial. 

Emil anser att man genom att föra en dialog med elever ”når en viss direkthet och man kan 

som vara i nuet litegrann”. Jag fick bilden av att han finner det fruktbart eftersom man genom 

detta får en inblick i vad och hur elever vill arbeta, vilket senare resulterar i att man kommer 

närmare elevers livsvärld. 

6.4.3 Kamera och filmkamera vid skapande 

Både Maria och Emil berättar att de använder kameran i sin undervisning, dessutom använder 

de båda lärarna verktyget på ett likande sätt. Emil säger att han brukar arbeta med 

tidningstexter och i det arbetet skriver elever reportage, artiklar, notiser och krönikor. Han 

finner det fruktbart att i detta arbete låta elever fotografera bilder till texterna själva. Emil 

säger att det är något som väcker intresse hos elever, vilket senare leder till en positiv attityd 

till arbetet med tidningstexter. Maria ger en liknande bild av användningen av kameror och 

berättar att elever själva får fotografera när det skriver exempelvis reportage. Hon beskriver 

att det är väldigt enkelt att arbeta med fotografering eftersom majoriteten av eleverna har 

mobiltelefoner med bra kameror som de kan använda i skolarbetet. 

Maria har tagit skapandet med kamera ett steg längre och använder dem även för att skapa 

filmer. Hon berättar att hon för ett samarbete med det lokala filmbolaget och att hon brukar få 

låna filmkameror av dem. Vidare finner Maria att skapandet av filmer har varit mycket lyckat. 

Entusiastiskt berättar hon hur roligt elever tycker att det är och att resultaten har varit riktigt 

bra. Speciellt lyckat anser hon att skapande av reklamfilmer har varit. Dock är Maria noga 

med att poängtera att det varierar från klass till klass hur mycket man kan använda 

filmskapande. ”Vissa grupper vill göra jättemycket film medan vissa känner att det är jobbigt 

och förfärligt. Det tar viss tid och det kräver att alla i gruppen är engagerade”. 

6.4.4 Strömmande medier 

Samtliga lärare har under intervjuerna berättat att de använder sig av strömmande medier. 

Samtliga informanter använder sig av sajten YouTube i undervisningen för att belysa ämnen 

och göra lektionerna mer levande. Kristoffer anser att strömmande medier är ett jättelyft och 

säger att det underlättar mycket. Han finner att SVT play och likande sidor främjar mycket för 

yrket. Kristoffer beskriver möjligheterna mellan förr och nu följande:  

[H]ade man då [innan strömmande medier fanns] sett något bra på tv som man ville visa så var man ju 

tvungen att spela in det på VHS eller om man var lite avancerad kunde man ha DVD. Men nu kan man 

gå in på SVT play och kika och så kan man spola till det eller den biten man vill visa.  
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Även Maria har en positiv bild av strömmande medier och berättar att hon brukar visa filmer 

från SLI, vilket är ett digitalt videobibliotek som skolan har avtal med. Emil finner att han när 

det handlar om strömmande medier främst använder sig av YouTube. Han använder sajten för 

att illustrera berättarperspektiv eller för att visa hur kända sagor eller böcker finns 

representerade i tv-serier. Dock poängterar Emil att han brukar ladda ner trailers eller klipp 

från YouTube och sedan korta ner dem själv. Detta gör han för att klippen inte ska blir så 

långa, enligt Emil handlar det mer om att belysa och peka på företeelser som omger elever för 

att de ska förstå varför det är viktigt att känna till exempelvis kända klassiska verk. Även 

Kristoffer berättar om att använda filmklipp för att illustera och finner att det är effektfullt att 

visa klipp från kända scener när han föreläser för elever om en bok eller en författare. 

6.5 Den svårkontrollerade användningen 

Vid intervjuerna med informanterna framgick tydligt svårigheter med såväl teknikens 

tekniska delar som det användingen av den renderar i. Användningen av tekniken beskrivs av 

svensklärarna som svår att behärska och anpassa, än svårare vittnar berättelserna att 

förhållningssättet till tekniken är.  

6.5.1 När tekniken inte fungerar 

Samtliga svensklärare som deltog i studien har på ett eller annat sätt berört problematiken som 

uppstår då tekniken inte fungerar. Britt anser att det är problem med skrivare, projektor eller 

ljud som inte fungerar. Hon beskriver att det går mycket tid när tekniken inte fungerar. Britt 

säger: ”Det är ju ett problem då verktygen strular, det går tid och det känns som bara ’poff’ 

och sen är den [tiden] borta”. Dock tillägger Britt att hon har tur eftersom hon i de flesta 

klasser har elever som kan hjälpa henne. Det största problemet finner Britt är när elever inte 

har med sig datorn, eller då den är på reparation. Hon beskriver att utan dator är det som att 

elever är avstängda, eftersom de använder datorn som instrument till i stort sett allting. Britt 

påtalar att det är handikappande för elever att vara utan dator en längre tid och att det uppstår 

svårigheter för elever att ta del av undervisningen och sedan fortsätta arbetet när de får 

tillbaka datorn. 

Kristoffer har en likande bild och beskriver att då tekniken inte fungerar vet man ibland inte 

vad man ska göra. Han säger att om inte Internet fungerar och man har planerat något som 

kräver tillgång till Internet går det att improvisera. Men är Internettillgången borta under en 

längre tid uppstår problem eftersom man inte kan improvisera hur länge som helst. Kristoffer 

finner även att problemen med det trådlösa nätverket som skolan har skapar bekymmer för 

elever. Han anser att detta tar mycket tid av lektionerna. ”Man försöker starta om datorn men 

det går ändå inte och så ’pang bom’ har det gått tjugofem minuter av lektionen och de 

[eleverna] har aldrig kommit in [på Internet] ens”. Vidare finner Kristoffer att dessa problem 

är ganska vanliga och att Internetuppkopplingen är opålitligt. ”Vi har haft problem med att de 

[eleverna] kommer in och så sitter de och jobbar och så bara ’svisch’ försvinner nätet. Och 

med det allt de har gjort eftersom det inte går att spara då man inte kommer åt servern. Då 

sliter man sitt hår”.  
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6.5.2 Internet som informationskälla, en utmaning? 
3
  

Två av lärarna i studien har berört och pekat på svårigheterna med att använda Internet som 

informationskälla. Emil berättar att eftersom skolan han är verksam på har ett till ett satsning 

vill ledningen att man ska använda Internet som informationskälla. Detta har tagit sig uttryck i 

att skolan inte har tillgång till läroböcker på samma sätt som andra skolor har. Emil finner en 

problematik för elever att hitta information på Internet och säger själv att han är kritisk till att 

använda sig av artiklar från exempelvis Wikipedia. Vidare berättar Emil att det är ”svårt att 

hitta material som är säkrat, så att säga. Ibland vill man använda böcker”. Britt har en 

liknande syn och finner att elever har svårigheter i att hitta relevanta Internetsidor för deras 

åldersgrupp. Hon berättar att hon har märkt att elever ofta använder sig av något hon kallar 

”för svåra sidor”. Enligt Britt är detta ett stort problem som dessutom tar sig uttryck i att 

elever utvecklar en vana att inte förstå vad de läser. Detta leder i sin tur till en problematik i 

att elever slutar reagera och undersöka när de inte förstår. Britt beskriver att hon försöker 

hjälpa elever att hitta informationskällor som är tillämpningsbara genom att sitta med dem 

enskilt under lektionerna. Hon poängterar att detta är något som man bör arbeta mer med i 

skolan än vad man för tillfället gör. Samtidigt finner Britt en svårighet i att skola elever i 

detta. Hon jämför med tidigare och påtalar att det var enklare då man hade åldersspecifika 

antologier som var skriva för elevens nivå. 

Maria och Kristoffer är av en annan åsikt när det kommer till Internet som informationskälla. 

Maria finner möjligheter att tillsammans med elever leta information och tillsammans ta reda 

på saker. Kristoffer har en likande uppfattning och säger att man har möjlighet att, som han 

kallar det, lätta upp lektionerna med instick och tillsammans söka information om frågor som 

uppkommer under lektionerna. 

6.5.3 Nackdelarna med PowerPoint 

Vid intervjuerna framgick få nackdelar med att använda sig av PowerPoint i undervisningen. 

Det enda negativa som vidrördes var tidsaspekten. Det framgick under tre av de fyra 

intervjuerna att det tar tid och kräver en lärares engagemang att göra PowerPoints. Maria 

påpekar detta och säger: ”Det kräver ju att man ska hänga med om man ska göra nya 

redovisningar och PowerPoints”. Kristoffer hävdar i princip samma sak och finner att de 

digitala verktygen kräver att man håller sig i à jour, dock påpekar han att läraryrket alltid har 

krävt att man håller sig uppdaterad. Dock ställer Kristoffer tidsåtgången med att utforma 

presentationer i ett perspektiv till hur man arbetade innan man hade tillgång till digitala 

medier och verktyg. Han påtalar att det även var tidskrävande att söka efter bilder och texter i 

böcker och sedan kopiera dessa. Kristoffer anser att söka och hitta relevant och bra 

information på Internet har blivit enklare allt eftersom tillgängligheten har ökat. 

 

 

                                                           
3
 Värt att poängera är skillnader mellan lärare som är verksamma på skolor som har en ett till ett satsning och 

lärarna som inte är det. Skolor som har en ett till ett satsning har i regel inte samma möjlighet att köpa in 

läroböcker som skolor utan ett till ett satsning har. Detta kan vara en av anledningarna till att åsikterna skiljer sig 

så markant åt mellan lärarna när det handlar om informationssökning. 
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6.5.4 Bristen på datorer 
4
   

De båda svensklärarna, Maria och Kristoffer som är verksamma på skolor som inte har ett till 

ett satsning framhåller att bristen på datorer är ett bekymmer. Enligt Maria är det svårt att 

möjliggöra individuellt arbete med datorer i undervisningen: 

[D]å man har stora grupper på sjugosex stycken så kanske man har femton [datorer] i en ’nomad’, 

vilket gör att det kan bli tjorvigt. Man försöker ju pussla för att alla kan ju inte ha datorn samtidigt. Det 

tycker jag är synd, för att ibland så jobbar de ju parvis fast man skulle önska att de jobbade individuellt.  

Kristoffer är av en liknande uppfattning och ger uttryck för att det är hård åtgång när lärare 

bokar datorer. Samtidigt finner Kristoffer att det har blivit bättre på hans skola eftersom de 

nyligen köpt ännu en ’nomad’ med femton datorer. Dock framgår det av både Marias och 

Kristoffers berättelser att de längtar efter att få en ett till ett satsning. De ser satsningen som 

ett möjliggörande att alla elever får samma förutsättningar. Båda lärarna påtalar att alla elever 

inte har tillgång till en egen dator i hemmet, vilket bottnar i en orättvisa genom att elever får 

olika förutsättningar. Detta leder till att både Maria och Kristoffer inte använder digitala 

verktyg och digitala medier i den utsträckningen de skulle vilja. Maria finner att om alla 

elever får en dator kan man som lärare utgå från att alla har samma möjlighet och arbeta mer 

med digitala verktyg.   

6.5.5 Det digitala fusket 

Britt är den enda av de intervjuade lärarna som poängterar några negativa aspekter av att 

använda datorn som skrivverktyg. Hon påpekar att möjligheterna för elever att fuska har blivit 

enklare i och med att de kan kopiera från Internet och sedan klistra in när de skriver. Dock 

finner hon att man som svensklärare är duktig på att se hur elever skriver och därför är det 

enkelt att direkt se om eleverna har kopierat något. Britt anser att det är viktigt att direkt sätta 

stopp för den här typen av fusk så att elever inte blir bättre på att fuska, kopiera och klistra när 

de kommer till gymnasiet. Hon påtalar att det som lärare är ganska enkelt att frångå denna 

problematik genom att utforma uppgifter med personliga frågor. Genom att ställa den typen 

av frågor blir det enligt Britt svårare för elever att kopiera något från Internet. 

6.5.6 Surfande och spelande på lektionerna 

Tre av svensklärarna i studien finner en problematik i att elever under lektioner använder 

dator till att surfa eller spela. Britt liksom Kristoffer anser att problemet med att elever inte 

utför uppgifter under lektioner alltid har funnits. Dock påtalar Britt och finner att elever har 

ett ansvar när skolan ger dem ett verktyg som är så dyrt och vasst som datorn. Hon resonerar 

att det gäller för elever att förstå att det är en rättighet att ha tillgång till dator. Britt ger uttryck 

för att det är ett skarpare läge och säger: ”Jag tycker det var mer oskyldigt att sitta och rita och 

fundera på annat än att chatta”. Kristoffer delar inte uppfattning fullt ut utan finner att det är 

ett problem som alltid kommer att finnas oavsett vilka verktyg man använder sig av.  

Emils bild av problematiken skiljer sig från de övriga lärarnas. Han finner att tillgången till 

datorer gör att elever spelar och surfar på raster vilket resulterar i att det inte blir lika 

                                                           
4
 Denna rubrik berör endast de lärare som är verksamma på skolor som inte har en ett till ett satsning. Dock 

framgick det som en stor svårighet och därför presenteras den fast än de övriga informanterna inte berörde denna 

problematik. 
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intressant att göra det under lektionerna. Emil anser att nyhetens behag snabbt försvinner och 

att elever har börjat göra en distinktion mellan datorn som verktyg för underhållning och 

verktyg för arbete.  

6.5.7 Mobbningens nya ansikten 

Två av de intervjuade lärarna har berört mobbning och hur det genom de sociala medierna har 

tagit nya former. Britt finner att skolan generellt har blivit känsligare för mobbningen som 

sker utanför skolmiljön. Hon anser att det beror på att elever tar med sig sitt Internetlivet 

överallt och även till skolan. Britt konstaterar att ”många elever har ett tråkigt Internetliv som 

påverkar dem hårt i skolan och det blir vi vuxna som de träffar under dagen som de 

förhoppningsvis har tillit till som får pyssla med det också”. Kristoffer har en likande 

uppfattning men anser att mobbningen som förs på sociala medier är lättare att påvisa. 

Kristoffer finner att eftersom det som skrivs finns kvar och går att spara och senare visas upp 

är det enklare att bevisa än vad till exempel verbal mobbning är.  
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7 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en tematiseringsbetraktelse där de teman som framträdde vid 

bearbetningen av resultatet relateras till uppsatsens rubrik. Sedan följer en resultatdiskussion 

som ställs i relation till tidigare forskning och därefter dras slutsatser. Avsnittet avrundas med 

en metoddiskussion där det återkopplas till val av metod och avslutningsvis finns förslag på 

fortsatt forskning. 

7.1 Tematiseringsbetraktelse  

Vid tematiseringen av intervjumaterialet visade sig fyra tydliga teman. Dock var det som van 

Manen (1990) påpekar lätt att teman sprider sig, vilket ibland gjorde det svårt att identifiera 

den underliggande meningen. Det första temat den utåtriktade tekniken utgörs av verktyg 

lärarna använder för att presentera information. Samtidigt används dessa verktyg till att vidga 

perspektivet i undervisningen genom att de ger lärarna förutsättning att inkludera olika 

kunskapskanaler. I Mannerheims artikel (2011) påvisas tydlig hur elever använder både 

YouTube och bloggen för språkträning, dessa är några exempel på utåtriktad teknik.  

Det andra temat som tydligt växte fram var den betydelsefulla direktheten. Under rubriken 

påpekade lärarna att användning av digitala verktyg i svenskundervisningen har gjort att de 

snabbare och tydligare kan kommunicera med både elever och föräldrar, något som 

informanterna ansåg var positivt. Dessutom talade lärarna för att de digitala verktygen har 

gjort att rättningsprocessen har blivit tydligare att förstå för elever vilket gör att de bättre tar 

till sig respons. Dock framträdde det vid en av intervjuerna att direktheten har ökat lärarnas 

arbetsbörda främst genom att mer dokumentation efterfrågas. Detta finner även Asp-Onsjö 

(2012). Det tredje temat var den kontextförstärkande digitala tekniken där lärarna berättade 

om den digitala teknikens egenskaper väcka välvilja och engagemang hos elever. Lärarna 

framhöll även möjligheten att belysa nuet och kunna utgå från elevers livsvärd. Detta vidrörs i 

Olin-Scheller (2008) och påtalar att användning av digitala medier kan leda till att lärare och 

elever kommer närmare varandras livsvärld. Det avslutande temat i resultatdelen var den 

svårkontrollerade användnigen. Där berättade lärarna att användning av teknik ofta leder till 

tekniska svårigheter. Likt Ekberg (2012) berättade svensklärarna att mycket tid från 

undervisningen går åt när tekniken inte fungerar. Dessutom upplevde informanterna en 

svårighet i att hantera informationsmängden på Internet, likt Andersson med flera (1999) såg 

lärarna en svårighet i att lära elever källkritik på Internet.  

Dessa fyra teman visar dels hur svensklärare använder digitala verktyg i undervisningen för 

senare år, dels visar de vilka möjligheter och utmaningar lärarna finner i arbetet.  

7.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt utgörs rubrikerna av de forskningsfrågor som ställdes vid utgångspunkten för 

studien. Detta görs för att tydligt påvisa om forskningsfrågorna kan besvaras genom det 

resultat som intervjuerna renderade i.  

7.2.1 Användning av digital teknik och digitala verktyg i undervisningen? 

I resultatet av intervjuerna har det framgått att lärare använder digital teknik och digitala 

verktyg på flera olika sätt i undervisningen. Dessutom framgick det likt Ekbergs (2012) studie 
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att lärarna överlag är positiva till verktygen och tekniken i undervisningen. Det som Ekbergs 

studie visade, att lärarna ser goda förutsättningar till integration av flera olika uttryckssätt i 

arbetet med digital teknik vittnade även mina intervjuer om. De största gemensamma 

användningsområdena som visade sig i studien var PowerPoint, strömmande medier, datorn 

som skrivverktyg och Internet som informationskälla. Detta påminner starkt om Svenssons 

(2008) beskrivning över vilka olika typer av digitala verktyg som är vanliga att lärare 

använder sig av i undervisningen. Svensson anser att såväl PowerPoint, datorn som 

skrivverktyg och Internet som informationskälla är vanliga användningsområden för digitala 

verktyg i skolan. Strömmande medier hör enligt författaren till de mindre vanliga 

användningsområdena. Dock var det snart fem år sedan Svenssons undersökning 

genomfördes och i den påpekade han att strömmande medier var på väg att bli ett ännu 

vanligare användningsområde, något han att döma av mina resultat har fått rätt i. I och med att 

olika play-kanaler och YouTube har utvecklats och innehåller ett allt större utbud verkar det 

som att allt fler lärare har börjat använda sig av strömmande medier. Informanten Kristoffer 

beskrev detaljerat vad de strömmande medierna betyder för honom. Av hans berättelse 

framgick det att han kan beröra intressanta tv-program han sett på ett helt annat sätt än vad 

som var möjligt tidigare, då han var tvungen att spela in dessa för att senare kunna visa dem 

för elever.   

7.2.2 PowerPoint 

PowerPoint fick i resultatavsnitet ett ganska stort utrymme, detta berodde på att det vid 

intervjuerna framgick att det fanns två olika användningsområden för presentationsverktyget, 

elev- och lärarpresentationer. Samtliga informanter berättade under intervjuerna att de lät 

eleverna utforma PowerPoint i redovisningssyfte. Emellertid fanns det diskrepanser mellan 

vad lärarna ansåg att PowerPoint tillförde presentationerna. Kristoffer hävdade att verktyget 

med dess möjligheter till stödord och integration gjorde det lättare för eleverna att presentera. 

Detta eftersom situationen enligt honom blev mindre pressande då eleven har ett hjälpmedel 

att stödja sig mot. Denna bild av PowerPoints goda egenskaper delar Svensson (2008) och 

finner att stödorden och integrationen hjälper elever att utföra bättre presentationer. Dessutom 

tangeras användning av digitala verktyg vid muntliga redovisningar i kursplanen för svenska. 

Där står det att läsa att elever med ”[o]lika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg”, ska 

kunna ”planera och genomföra muntliga presentationer” (Skolverket, 2011a, s. 226). Dock 

delade inte alla svensklärare denna bild. Britt gav uttryck för att PowerPoint vid redovisningar 

utgör ett problem när det gäller elevers förhållningssätt till skärmen. Britt påtalade att det är 

presentatören som ska vara i centrum vid en presentation och inte hjälpmedlet. Vad dessa 

olika åsikter beror på är svårt att säga. Mycket talar för att det handlar om en 

generationsfråga. Britt har varit yrkesverksam i snart trettio år medan Kristoffer har varit 

yrkesverksam i snart tolv år. Detta betyder att de båda lärarna är av olika skolor när det 

handlar om presentationsteknik. Med detta sagt är Britts argument om hjälpmedlets 

svårigheter viktiga då en presentation av ett ämne på något sätt är en del av presentatören. 

Samtidigt kan möjligheten att låta presentationen stå i centrum vara ett sätt för blyga elever att 

våga presentera överhuvudtaget. Dock finns det ingen universell övertygelse om vad som 

utgör en lyckad och mindre lyckad presentation. Trots Britts skepsis var hon emellertid 
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positiv till integrationsmöjligheterna som möjliggör ljud- och filmklipp, vilket utmynnar i att 

presentationerna blir mer intressanta att lyssna på för elever.  

Vid läraranvändningen var det främst tre av informanterna som förespråkade PowerPoint. 

Kristoffer fann att det är enklare att bearbeta materialet när man har det i PowerPoint. Bland 

annat påpekade han att i och med att allt mer information finns tillgänglig på Internet har det 

blivit lättare att hitta passade material för verktyget. Informanterna i studien påtalade att 

digitala verktyg och där ibland PowerPoint tar mycket tid. Dock gjorde Kristoffer en 

intressant reflektion av tidsaspekten där han påpekade att det tog mycket tid när han kopierade 

OH-blad och letade efter bilder i böcker. Han påtalade dessutom att arbetsbördan för honom 

hade minskat i och med användning av digitala verktyg. Detta är intressant ur flera aspekter. 

Men mest för att tidigare forskning av till exempel Ekberg (2012) visat att användning av 

digitala verktyg kräver merarbete av lärarna. Dock kan Kristoffers syn bero på möjligheten 

för lärare att dela med sig av material. Detta kunde självfallet göras tidigare också men nu 

med PowerPoint behövs inget material kopieras. Dessutom finns många sajter där lärare kan 

dela med sig av material över hela landet. Detta bör leda till att perspektiven på undervisning 

vidgats då lärare kan ta del av varandras material utan att behöva vara verksamma på samma 

skola.  

7.2.3 Att skriva på datorn 

Att använda datorn som skrivverktyg var något som samtliga informanter gjorde. Bland annat 

påpekades det av Maria och Emil att risken att elever tappar bort arbeten minskar när man 

använder datorn som skrivverktyg. Utöver detta såg samtliga informanter fördelar i att elever 

får bättre möjlighet till att bearbeta sina arbeten. Kristoffer påtalade detta i sin intervju och 

beskrev det som att elever inte finner det lika jobbigt att göra bearbetning som läraren 

efterfrågar om de har skrivit på datorn. Detta är intressant och stämmer med all säkerhet. Av 

egen erfarenhet att döma är det på något sätt minsta motstånd som ofta gäller för elever. Med 

det avses att det mesta som ligger utan för elevers intressesfär tycks vara jobbigt att utföra. 

Att då som lärare låta elever skriva med hjälp av datorn så att bearbetningen inte känns lika 

betungande bör vara den rätta vägen att gå. Dock lyfter Maria som enda informant vikten av 

att elever behärskar handskrift. Hon berättade vid intervjun att det är nyttigt att skriva för 

hand. Varför hon anser det framgick dessvärre inte men kanske handlar det om motoriska 

övningar och att man faktiskt i vårt allt mer digitaliserade samhället behöver använda sig av 

handskrift vid vissa tillfällen. 

7.2.4 Diktafonen 

Två av de intervjuade lärarna berättade att de använde sig av diktafoner i undervisningen. 

Diktafonens användning ansåg lärarna främjade gruppdiskussioner eftersom man som lärare 

inte kan lyssna på alla grupper samtidigt. Fördelarna av detta ansågs vara möjliggörande av 

mindre gruppkonstellationer som utmynnar i ett mindre formellt lärandesammanhang. Den 

andra fördelen var att diktafonen förde med sig en viss tyngd när den används. Detta torde 

stämma särskilt om elever är medvetna om att läraren senare kommer att lyssna igenom det 

inspelade materialet. Av min egen erfarenhet kan elever bortprioritera övningar där läraren 

inte finns med och vid dessa bör diktafonen vara en hjälpande hand. Emellertid bör det 

påpekas att diktafonen inte på något sätt är en ny företeelse i skolan. Ekberg (2012) skriver att 
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bandspelare använts inom skolan sedan 1970-talet, och att spela in elevdiskussioner bör vara 

en ungefär lika gammal företeelse. Den enda invändningen informanterna hade mot 

diktafonen var tiden den tog i anspråk. Särskilt Kristoffer påpekade detta, men tillade att det 

handlar om lärarens ambitionsnivå och att om man vill att diskussioner med diktafon ska bli 

bra krävs både tid och arbete från lärarens sida. Det bör föreligga sig så att om man som lärare 

ska använda sig av diktatonen bör man avsätta tid att lyssna igenom inspelningarna. Elever 

generellt är duktiga på att känna av och läsa av vad en lärare kommer och inte kommer att 

lägg energi på. Kristoffers tanke om att arbetets och resultatets kvalitet är nära sammanknutet 

med lärarens ambitionsnivå torde stämma. På något sätt kan inte arbetet eller resultatet bli 

bättre än var läraren sätter nivån.  

7.2.5 Mobiltelefonen  

I resultatavsnittet klargjordes att mobiltelefonen som verktyg i skolan var vanligast bland de 

lärare som var verksamma på skolor utan ett till ett satsning. I synnerhet Maria ansåg att 

mobiltelefonen var ett utmärkt komplement till datorn. Även Emil som är verksam på en 

skola med ett till ett satsning såg fördelar med mobiltelefonen. Han beskrev användandet av 

verktyget som snabbt och effektivt i relation till datorn. Detta bör vara den vanligaste 

uppfattningen om mobiltelefonen. Den är alltid påslagen och på så vis går det snabbare att 

söka information på den än vad det gör på datorn. Kristoffer var något mer tveksam till 

mobiltelefonens användning i skolan. Hans skeptiska tveksamhet beror på att han upplever att 

elever ges olika förutsättningar eftersom alla i en klass kanske inte har tillgång till 

smartphones. Detta resulterar enligt honom i en orättvisa. Detta har Kristoffer rätt i emellertid 

kan ett argument göras att orättvisa i alla tider funnits i skolan. Främst har det varit påtagligt 

om elever haft stöd hemifrån eller ej. Dock blir detta på något sätt en ny typ av orättvisa, eller 

snarare en ny typ av ekonomisk orättvisa. Men att gå i motsatt riktning och förbjuda elever 

som har smartphones att använda dem i undervisningen vore absolut ingen lösning. Likt 

vanliga orättvisor som den med stöd hemifrån eller mer eller mindre medfödd talang för något 

ämne är detta en ny typ av orättvisa som lärarna måste ta ställning till. 

7.2.6 Användningen av kameran  

Vid intervjuerna var det främst två av informanterna som berörde kamerans användning i 

undervisningen. De båda svensklärarna fann att de med hjälp av fotografi vid arbete med 

tidningstexter kunde väcka elevers entusiasm och på så sätt skapa en välvilja till arbetet. Detta 

liknar mycket det som Olin Scheller (2008) förespråkar, att man som lärare kan väcka intresse 

för ämnet man undervisar i genom att använda elevers intressen inkorporerat i 

undervisningen. Personligen har jag en bild av att fotografering är ett utbrett intresse hos 

många ungdomar. Smidiga verktyg och applikationer på till exempel mobiltelefonerna har 

gjort att fotografering och redigering av foton har blivit enkelt. Att då som lärare använda sig 

av elevers intressen och expertis bör rendera i att elever inte finner att allt i undervisningen är 

nytt. Detta bör i sin tur leda till att elever kan använda den kunskapen de redan har för nya 

ändamål. Precis som Olin-Scheller (2008) skriver är det fruktbart att som lärare bilda sig en 

uppfattning om hur informella lärandekontexter kan relatera till formella lärandesammanhang 

som undervisning. Det bottnar således i vad man som lärare kan tillägna sig av det som 

eleverna lär sig genom de nya kulturuttrycksformerna och hur man senare kan använda dessa 

för att väcka intresse för ämnet man undervisar i.  
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Maria är den av de båda svensklärarna som tagit kamerans användning längst, hon använder 

verktyget även till filmskapande. Att använda kameran omskrivs i kursplanen för svenska där 

det står att elever ska vara bekanta med ”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras 

språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till 

exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter” (Skolverket, 2011a, s.226). Detta är 

något som elever får möjlighet att lära sig i och med att lärarna använder sig av kameran och 

filmkameran i undervisningen.  

7.2.7 Sociala medier som kommunikationsverktyg  

Samtliga lärare har i studien berättat att de använder sig av antigen sociala medier eller 

digitala verktyg för kommunikation. Detta är troligen den största förändringen som skett i 

skolan sedan Svensson (2008) publicerade sin undersökning. Han fann att ’Instant messaging’ 

eller direktmeddelande inte användes av lärare i någon större utsträckning. Dock ansåg 

Svensson att verktyget bar på stora förutsättningar för kommunikation mellan elever och 

lärare. Idag snart fem år senare verkar det som att lärarna har tagit fasta på 

kommunikationsmöjligheterna. Emil såg ett avdramatiserande med hjälpmedelet, enligt 

honom handlande det om att elever i större utsträckning vågade fråga om de uppfattat saker 

och ting på rätt sätt. Detta torde vara en av fördelarna, istället för att behöva ställa en obekväm 

fråga inför hela klassen kan man istället mejla läraren och fråga. Maria var den av lärarna som 

använde sig mest av sociala medier för kommunikation med elever. Hon hade skapat 

Facebook-grupper där hennes elever kan räta ut frågetecken sinsemellan och där hon också 

kan sprida information. Enligt Maria är Facebook ett mycket bra forum för detta eftersom 

elever generellt är väldigt aktiva där. Detta är återingen kopplat till Olin Scheller (2008) och 

hennes teori om att använda sig av informella lärandekontexter i undervisningen. Personligen 

finner jag att Facebook är ett bra verktyg och särskilt slutna grupper där läraren kan styra över 

administrationen. Eftersom ungdomar använder Facebook finner jag att sannolikheten att de 

tar del av information man som lärare lägger ut där bör vara högre än om man använder 

lärplattformer som Schoolsoft eller likande. Dessutom utmynnar arbetet i ett kolloborativt 

arbetssätt där samtliga som är involverade i undervisningen blir en viktig del i sammanhanget. 

Detta kan på sikt sprida en vilja och en motivation att tillsammans utforska och arbeta mot ett 

gemensamt mål.  

Ekberg (2012) skriver att regeringens digitala agenda för Sverige anser att ansvaret för att 

elever får möjlighet att utveckla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle ligger 

hos skolan. För att kunna nå detta långsiktiga mål måste utbildningarna ligga i enlighet med 

tiden. Detta kräver i sin tur att såväl lärare som elever har tillgång till de moderna 

lärverktygen. Det som främst Maria har gjort är att använda sig av sociala medier och på det 

sättet integrera informella lärandemiljöer med formella.  

Vidare kan man fundera på vad nästa steg för exempelvis Maria eller Emil skulle vara? Båda 

två berättade under intervjuerna att de brukar lägga ut material före lektioner och 

genomgångar. Detta med förhoppning att elever ska ta del av det och således redan var insatta 

i ämnet innan uppstart. Detta påminner om Flipped Classroom. Kanske är nästa steg för dessa 

lärare att utforma introduktionsfilmer likt läraren Daniel Barker i Måwes artikel (2013). 

Dessvärre framgick det inte vid intervjuerna hur lärarna upplever att elevers förarbete innan 
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lektioner fungerar. Enligt Renner och Johnson (2012) ska metoden fungera bäst om man 

tydligt förankrar vikten av att elever tar del av materialet man lägger ut. Vidare kan man 

kanske tänka sig att det utlagda materialet som elever ska ta del av får bli en läxa att göra. På 

detta sätt kan man som lärare understryka vikten av att ta del av materialet. Dock bör metoden 

Filipped Classroom ändra de relativt cementerade rollerna i klassrummet och främja det 

kolloborativa arbetet där läraren blir mer av en handledare än en predikande kunskapskälla.  

7.3 Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärarna med den digitala 

tekniken? 

Avsnittet baseras på forskningsfrågan ”vilka möjligheter och utmaningar upplever lärarna att 

den digitala teknikanvändningen för med sig?” För att tydligt visa skillnad mellan möjligheter 

och utmaningar har dessa semantiska adjektivpar bildat överrubriker.  

7.4 Möjligheter 

Att döma av informanternas intervjuer handlar möjligheterna med användningen av digital 

teknik och digitala verktyg främst om att det är en metod som främjar elevers lärprocess. 

Emellertid påpekades vikten av att undervisningen ligger i enlighet med tiden. Det finns en 

korrelation mellan informanternas intervjuer och Andersson med fleras (1999) samt Ekbergs 

(2012) åsikter att skolans minskade kontroll och makt över informationen har lett till en 

ändrad elevuppfattning. Ekberg anser att elevuppfattningen har förändrats och att eleven idag 

tillskrivs rollen som en aktiv kunskapsproducent. Detta vidrördes under intervjuerna, Britt 

påtalade denna förändring och beskrev att eftersom allt mer information finns tillgängligt på 

Internet vore det oacceptabelt att som lärare ignorera tillgången. Det som bland annat Britt 

påtalar står även omskrivet i läroplanen: ”Skolan verkar i en omgivning med många 

kunskapskällor” där ”strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011a, s. 10). Det handlar om att 

som lärare använda sig av metoder som fångar elevers intresse och kan bidra till deras 

kunskapsutveckling. Att det handlar om en kunskapssyn där eleven ses som en aktiv 

kunskapsproducent snarare än en passiv mottagare (Ekberg, 2012) bör vara upp till den 

individuella läraren att se till. Dock torde det inte gå att använda digitala verktyg i det syfte 

lärarna i studien har beskrivit utan att anamma den förändrade synen på eleven.  

7.4.1 Levandegöra stoffet 

Informanten Maria gav uttryck för att PowerPoint ger henne möjlighet att göra materialet mer 

levande. Dessutom ansåg hon att genomgångar med PowerPoint ger elever möjlighet att 

uppleva undervisningen med fler sinnen än om hon pratar fritt, vilket renderar i att elever får 

större möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Forskning har visat att en kombination av 

bild och text inflätade i varandra hjälper många elever att bättre förstå innehåll (Skolverket, 

2011b). Framgången tros beror på att barn har en mer ohämmad fantasi än vuxna, vilket gör 

att de galant klarar att fylla det tolkningsfria tomrummet mellan bild och betraktare, mellan 

text och bild och mellan olika bilder. Utifrån detta perspektiv kan man finna att den digitala 

tekniken som tillåter kombinationer av flera olika uttryckssätt torde leda till att elever bättre 

förstår och tar till sig lärarnas genomgångar när han eller hon använder sig av digital teknik 

som tillåter integration och kombination av olika uttryckssätt. 
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7.4.2 Välvilja och lust 

Som redan påpekats i resultatet visade det sig i lärarnas berättelser att arbete med digital 

teknik och digitala verktyg väcker en välvilja och lust hos elever. Informanterna Britt och 

Kristoffer anser att arbete med datorn skapar motivation hos elever att utföra uppgifter. 

Kristoffer ansåg dessutom att han hade med sig elever på ett helt annat sätt än tidigare sedan 

han började använda digitala verktyg i undervisningen. Detta påminner om Olin-Schellers 

(2008) tankar om att man som lärare ska möta elever på den mediebaserade spelplanen och 

där tillsammans föra en slags växelverkan och på så vis hjälpa varandra att använda och nyttja 

de digitala verktygen. Britt berättade att hon använder datorn till att väcka vilja hos elever att 

öva grammatik, ett ämne som elever annars enligt henne brukar finna tråkigt. Hon berättade 

att när elever får använda lustfyllda metoder för att arbeta är chansen större att de faktiskt tar 

till sig det de lär sig. Detta är i mångt och mycket det som poängteras i läroplanen att skolan 

ska använda sig av de bästa metoderna för att se att elever tillgodogör sig kunskap och 

bildning. Emellertid tror jag att Britt har rätt i att man med digitala verktyg kan förklä delar av 

svenskämnet som elever finner mindre roliga och intressanta genom att se till att metoderna 

för att utföra arbetet blir intressanta. I mångt och mycket är detta detsamma som Maria och 

Emil var inne på när de berättade att de använde kameran och fotografi för att skapa välvilja 

hos elever att skriva tidningstexter. 

7.4.3 Nuet och elevers livsvärld 

Vid intervjuerna var det särskilt två av lärarna som gav uttryck för att man kan nyttja de 

digitala verktygen för att belysa nuet och genom att belysa nuet får man möjligheter att utgå 

från elevers livsvärld. Maria var den av lärarna som påpekade detta tydligast hon såg 

möjligheterna att med tekniken fånga ögonblicket och på så vis möta elever på den nivån där 

de befinner sig. Maria berättade att det gick snabbt att nå elever när man implementerade 

digitala verktyg i undervisningen. Emil hade en liknande bild och ansåg att man genom att 

använda digital teknik som elever själva använder kommer närmare elevers livsvärld och vad 

som pågår i samhället. På lärarna verkar det som att de digitala verktygen är ett redskap för att 

komma närmare elevers livsvärld och via denna åtkomst utforma meningskapande lektioner. 

Detta tangerar det som Skolverket påtalar i artikeln Vad har bilder med läs- och 

skrivutveckling att göra? (2011). I artikeln framgår det som troligt att elever har täten när det 

gäller digitala applikationer, vilket är en situation som kan och bör nyttjas av lärarna genom 

tydligare integrering av elevers egna erfarenheter och expertis. 

7.4.4 Tydligare och bättre rättning – en möjlighet till nivåhöjning? 

Svensklärarna framhöll att rättningsprocessen blir tydligare därför att man som lärare kan 

peka på detaljer och får möjlighet att ge utförligare respons. Emil berättade i intervjun att han 

finner att elever inte begår samma misstag flera gånger när man ger dem utförlig respons med 

formativa kommentarer. Precis som Kristoffer anser Emil att detta kan leda till en nivåhöjning 

av elevers producerade material. Det är troligt att formativa kommentarer med förslag på 

förbättring i samband med respons leder till att elever tydligare ser vilka delar de behöver 

tänka på lite extra när de exempelvis skriver en text. Den utförliga responsen i kombination 

med enkelheten att bearbeta material bör leda till att slutprodukten elever lämnar in generellt 

håller en högre nivå än om de skrev för hand. Tilläggas bör att datorn vid skrivning 

uppmuntras i kursplanen för svenska. Där står det att läsa att elever ska kunna ”[r]edigering 
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och disposition av texter med hjälp av dator”. Samt ”[o]lika funktioner för språkbehandling i 

digitala medier” (Skolverket, 2011a, s. 255f).  

7.5 Utmaningarna 
Att döma av intervjuerna är det största problemet med tekniken dess driftsäkerhet. Det har 

framgått i de flesta av informanternas berättelser att när tekniken inte fungerar går det oerhört 

mycket tid från undervisningen. Kristoffer förklarade detta mycket bra och beskrev det 

följande:  

[o]ch så ’pang bom’ har det gått tjugofem minuter av lektionen och de [eleverna] har aldrig kommit in 

[på Internet] ens. Vi har haft problem med att de [eleverna] kommer in och så sitter de och jobbar och 

så bara ’swich’ försvinner nätet. Och med det allt de har gjort eftersom det inte går att spara då man inte 

kommer åt servern. Då sliter man sitt hår. 

En likande uppfattning hade även Britt som beskrev att det går mycket tid åt tekniken då den 

inte fungerar. I Ekberg (2012) nämns det att hela förmiddagar kan raseras planeringsmässigt 

om lärare inte har tillgång till Internetanslutning eller om anslutningen för tillfället är nere. 

Detta vittnade Kristoffers intervju om. Han beskrev att om Internet är nere kan man behöva 

planera om och improvisera lektionsmaterial, denna syn fanns även representerad bland 

Ekbergs informanter. Visserligen fann Kristoffer inte att det var något större problem, men 

om Internet var nere en längre tid kunde stora problem uppstå eftersom man som lärare inte 

kan improvisera hur länge som helst. Att arbete med digital teknik och digitala verktyg ställer 

till svårigheter som inte uppstår när man arbetar analogt är självklart. Med ytterligare en 

faktor i klassrummet finns det ytterligare en faktor som kan skapa bekymmer. Uppkopplingar 

och datorer kommer alltid att ställa till problem för arbetet och på så sätt stjäla tid från 

lektionerna. Mycket av denna problematik bör dock bero på användarna, i Ekberg (2012) 

beskrivs att lärare fått avsätta mycket tid för att lära sig tekniken. Det torde föreligga sig så att 

de flesta lärarna inte är så kallade digital natives och därför inte har en vana vid att hantera 

den digitala tekniken. Detta i kombination med att tekniken som används i skolorna inte är av 

den mest uppdaterade versionen kommer ställa till svårigheter. Emellertid påstår jag inte att 

lösningen på problematiken är lärare som är digital natives eller den senaste tekniken. Utan 

det kommer alltid att uppstå utmaningar eller problem med tekniken så länge vi människor 

använder den. Dock bör det ändå påpekas att problem som visat sig i resultatet med till 

exempel trådlösa nätverk som plötsligt tappar kontaken med datorer bör kunna åtgärdas.  

7.5.1 Utmaningen med Internet som informationskälla 

Vid intervjuerna påpekade de flesta lärarna svårigheten att använda sig av Internet som 

informationskälla. Dock förelåg det diskrepanser mellan de lärare som är verksamma på 

skolor med ett till ett satsning och de lärare som inte är det. Lärarna utan ett till ett satsning 

såg betydligt fler fördelar med att använda Internet som informationskälla än lärarna som var 

verksamma på skolor med ett till ett satsning såg. Detta bör bero på att skolor som satsar på 

datorer till varje elev brukar kompensera denna satsning med att inte köpa in böcker. Detta 

kan ligga till grund för de svårigheter lärarna som är verksamma på skolor med ett till ett 

satsning såg i att använda Internet som informationskälla.  
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Svensson (2008), Andersson med flera (1999) och Ekberg (2012) berör samtliga 

svårigheterna med att vara källkritiskt till Internetkällor. I och med att utbudet är så stort är 

det svårt att bedöma om materialet är kvalitetssäkrat, vilket ebbar ut i en 

tillförlitlighetsproblematik. Detta berörde Emil och Britt vid intervjuerna. Båda informanterna 

gav uttryck för att det är svårt och särskilt svårt är det för elever. Britt berättade att hon finner 

att källkritik är något som elever generellt behöver öva mer på. Dock påtalade hon 

svårigheterna med hur man ska lära elever detta. Viktigt att inflicka är att detta finns som en 

stor punkt i kursplanen för svenska där det framgår att elever ska utveckla ”kunskaper om hur 

man söker och kritiskt värderar information från olika källor” (Skolverket, 2011, s. 222). 

Dessutom finns rubriken Informationssökning och källkritik i kursplanen där det framgår att 

elever ska behärska ”[i]nformationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och 

massmedier” (Skolverket, 2011, s. 227). Vidare står det även att elever ska kunna ”[h]ur man 

sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt” (ibid). Mycket av detta kan härledas till ’media literacy’ som berördes 

inledningsvis i studien. Olin Scheller (2008) anser att ’media literacy’ omfattas av ’critical 

literacy’ vilket innefattar att elever kritiskt ska kunna granska olika texter. I Mannerheims 

artikel (2011) framgår att källkritik är något som i princip kommer automatiskt bara man 

arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Baserat på svårigheterna som framgick i 

intervjuerna föreligger det sig inte så. I och med att informationen har blivit allt 

lättillgängligare följer en problematik i vilken information som lämpar sig att användas. Britt 

påtalade att elever läser texter de inte förstår och att detta har blivit så vanligt att elever slutat 

reagera när de inte förstår innehållet i det de läser. På något sätt leder det enorma utbudet till 

att man som både elev och lärare varken vet ut eller in, vilka källor som lämpar sig att 

använda i undervisningen. Emil gav uttryck för att han fann Wikipedia både osäkert och 

aningen oseriöst. Britt berättade att hon brukar sitta med elever och söka information, detta 

torde vara ett sätt att handfast lära elever vad som anses som säkra respektive osäkra källor. 

Emellertid kanske man skulle försöka komma ifrån problematiken med att elever använder sig 

av de första sökresultat som kommer upp på exempelvis sökmotorn Google. Man bör 

understryka att om elever hittar samma information på flertalet sidor ökar sannolikheten för 

att den stämmer.  

7.5.2 Dokumentationen 

Två av de fyra informanterna berörde i sina berättelser att de digitala verktygen har lett till att 

det i allt högre grad efterfrågas dokumentering av olika sorter. Detta berörs i Asp-Onsjö 

(2012) där författaren skriver att lärare i och med den digitaliserade elevdokumentationens 

inträde i skolan har blivit allt mer invävda i dokumentationskulturens allt tätare väv. I och 

med detta har kraven på lärarnas arbetsinsatser ökat. Britt ansåg att det tar många timmar i 

anspråk att skriva och kommentera om varje elev. Hon gav dessutom uttryck för att 

skolledningen allt mer fäster tilltro till olika programvaror som ska användas vid 

dokumentering.  Aldal (2004) påvisar i sin studie en likande bild, hon anser att det idag på 

skolor finns digitala system för skoladministration. Detta har i sin tur lett till att kraven på 

skolan att dokumentera sitt arbete har blivit mer omfattande. All dokumentation är emellertid 

inte av ondo. Asp-Onsjö (2012) anser att den ökande dokumentationskulturen har stärkt 

lärarnas professionalitet och inflytande i relation till föräldrarna. Britt fann i sin intervju en 
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fördel med att föra in frånvaro och kunna ha bättre kontroll, vidare påpekade hon att det 

tidigare var mycket som föll mellan stolarna. Att dokumentationen har blivit mer påtaglig är 

troligt. Dessutom fästs en tilltro till programvaror som ska göra arbetet åt läraren. Dock anser 

jag att det handlar mycket om tiden vi är inne i. Allt mer ansvar lämnas åt skolan och lärarna, 

dokumentationen är ett sätt för skolan att hålla ryggen fri om en elev inte hår målen utifrån 

styrdokumenten. På detta sätt kan skolledare peka på åtgärdsprogram och diagnoser för att 

hävda att det inte är skolans eller lärarnas fel utan att det är resurserna som inte räcker till. 

Med det sagt finner jag att individuella utvecklingsplaner är viktiga, särskilt genom att ge 

möjlighet att arbeta individanpassat i skolan. Med dessa utvecklingsplaner får man som lärare 

en bild av vad eleven behöver träna på och vad som hör till elevens styrkor och svagheter. 

Detta ger även läraren en bild hur den ska utforma respons till eleven. Jag tänker mig att om 

eleven i fråga har haft problem med grammatik kanske man i responsen inte påpekar 

grammatiska felaktigheter i den grad som man hade gjort om eleven inte hade haft uttalande 

svårigheter med det.  

7.5.3 Datorbristen 

Bristen på datorer påpekades av de informanter som var verksamma på skolor utan ett till ett 

satsning. Speciellt Maria gav uttryck för att det är svårt att låta elever arbeta med datorn 

individuellt. Hon påpekade att hon har stora grupper på sjugosex elever men bara femton 

datorer vilket gör det svårt att arbeta. Maria berättade att hon brukar låta elever arbeta i par 

men att hon önskar att de kunde arbeta individuellt. Datorbristen påpekas även i Ekberg 

(2012) där den framstår som ett stort problem. Båda lärarna som var verksamma på skolor 

utan ett till ett satsning påtalade att datorbristen leder till att de inte använder digitala verktyg 

och digitala medier i den utstäckningen de egentligen skulle vilja. Lärarna påpekade att det 

kan uppstå en orättvisa speciellt om man låter elever arbeta med digitala verktyg hemma. 

Lärarna ansåg att alla elever kanske inte har en egen dator hemma och att detta skulle 

utmynna i en orättvisa eftersom inte alla får samma möjligheter. Det påminner starkt om den 

orättvisa som tidigare beskrivs under rubriken Mobiltelefonen. Det bottnar alltså i en 

ekonomisk orättvisa där elever har eller får olika förutsättningar. Denna problematik som 

lärarna känner i användandet av digitala verktyg verkade inte finns oss lärarna som var 

verksamma på skolor med ett till ett satsning. Dock finner jag inte att 

användningensfrekvensen av digitala verktyg skiljer sig mellan lärarna beroende på om de är 

verksamma på skolor med ett till ett satsning eller ej. Då både Maria och Kristoffer säger att 

de skulle vilja arbeta mer med digitala verktyg om de hade bättre förutsättningar ställer jag 

mig frågande till varför inte användningen av digitala verktyg är mer påtaglig på bland de 

informanter som har ett till ett satsning. Mest troligt bottnar det i någon sorts modern variant 

av citatet ”gräset är alltid grönare på den andra sidan”. Troligt vore att lärarna som inte har 

datorer till varje elev och blir drabbade av datorbristen ser fördelarna med att kunna arbete 

individuellt och använda datorn mer medan lärarna verksamma på skolor där alla elever har 

en dator istället låser sig vid att elever måste använda datorn till alla moment. På något vis 

verkar det som att när väl bristen på datorer och teknik är åtgärdad uppstår en brist på metoder 

och gemensam reflektionstid kring ett förändrat innehåll och utveckling av metoder för 

användning.  
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7.5.4 Surfande och spelande  

Att elever gör annat än skoluppgifterna under lektonstid är ingen ny företeelse. Detta var 

informanterna i studien överens om. Däremot förelåg diskrepanser i hur allvarligt detta är. 

Britt ansåg att det var betydligt mer oskyldigt att sitta och rita eller filosofera på olika saker 

under lektionerna än att spela spel eller chatta med datorn. Hon gav uttryck för att elever 

måste förstå att det är en rättighet att få ha tillgång till ett så bra och dyrt verktyg som datorn. 

Kristoffer och i synnerhet Emil delade inte Britt bild. Kristoffer ansåg att man alltid i skolan 

har, och alltid kommer att behöva handskas med och hantera elever som gör annat under 

lektionstid än vad läraren instruerar. Hans bild var att denna problematik kommer man alltid 

att möta oavsett vilka verktyg man har.  

Emils bild skiljde sig markant från Britts, han fann att tillgången till datorer har medfört att 

elever spelar och chattar på raster vilket senare leder till att det inte blir lika intressant att göra 

det under lektionerna. Emil berättade att hans bild är att elever har börjat göra en distinkton 

mellan olika användningsområden för datorn. Det handlar således om att skilja på datorn som 

ett verktyg för underhållning och ett verktyg för arbete.  

Om än informanterna anser olika när det gäller området att elever gör annat under lektionstid 

än vad läraren instruerar dem att göra finns lärdomar att dra av detta. Olin-Scheller (2008) 

finner att ett stort problem med medier och digitala verktyg i undervisningen är att elever 

förknippar dessa med underhållning. Detta har visat sig tydlig i undersökningen, speciellt 

Britts erfarenheter vittnar om detta. Britt har en poäng i att man som lärare bör förankra 

rättighets- och skyldighetsprinciper hos elever när det gäller datorn som redskap. Det bör 

finnas en möjlighet som lärare få elever att tycka datorn är en rättighet att få använda. 

Emellertid kan man ställa det i relation till att det är en rättighet att få gå i skolan och därefter 

fråga sig varför elever då skolkar. Dock är Emils argument om att elever har börjat skilja 

mellan datorns olika användningsområden intressant. Jag håller det för sannolikt att när 

nyhetens behag av verktyget försvinner kommer den ständiga tillgången utmynna i att 

intressent för att spela spel och chatta på lektionerna försvinner eftersom man har tillgång att 

göra det när som helst. Dessutom är det faktiskt som Kristoffer säger att elever i alla tider har 

gjort annat under lektioner. Det spelar ingen roll vilka verktyg man använder sig av, det 

kommer alltid att finnas elever som hellre gör annat än arbetar med skoluppgifterna. 

Problematiken med att elever gör annat på lektionerna bör snarare handlar om lärarens 

ledarskap än verktyg.  

7.5.5 Den nya typen av mobbning 

Britt var den av informanterna som tydligast påpekade att mobbningen genom de sociala 

medierna har förändrat mobbningen inom skolan. Precis som Dunkels (2009) finner Britt att 

Internet har förändrat maktbalansen när det kommer till mobbning. Författaren anser inte att 

lärare ska övervaka eleverna på Internet utan istället försöka skapa ett samtalsklimat som gör 

att elever vänder sig till dem om de själva eller andra blir utsatta. Detta tangerade även Britt 

och framhöll att om man är en lärare som elever har tillit till så blir det något man får hantera. 

Britt ansåg att många elever har ett tråkigt Internetliv som de tar med sig till skolan och som 

hela tiden påverkar elever under dagen eftersom de är uppkopplade i skolan. Rosenqvist 

(2012) påtalar detsamma och skriver att många elever är uppkopplade under hela skoldagen 
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via sina mobiltelefoner. Dessutom anser Rosenqvist att det som händer på Internet påverkar 

det som händer i skolan och vise versa. Hon finner att en mobbningssituation mellan elever, 

oavsett var den uppstår får efterverkningar på alla arenor. Dock framgick det i intervjuen med 

Britt att hon tyckte att skolan generellt har blivit mer känslig för mobbningen som sker 

utanför skolmiljön. Detta torde bero på att det inte finns någon tydlig distinktion mellan 

elevers Internetliv och livet i skolan. Internetlivet tar man med sig vart än man är, där det 

finns möjlighet till uppkoppling. Dock står det att läsa i läroplanen att skolans ansvar och 

handlingsplikt innefattar de timmar på dygnet då elever visas i skolan. Emellertid finner 

Rosenqvist att många skolor avsäger sig ansvar för det som sker på Internet. Detta är såklart 

inte den rätta vägen att gå. Det bör föreligga sig så att det finns en okunskap i hur mobbning 

på Internet fungerar, dessutom finns en okunskap i hur mycket den kan påverka skolklimatet. 

Skulle man behandla Internetmobbningen med samma strategi som man behandlar den 

fysiska, verbala eller den indirekta mobbningen finner jag att problematiken skulle anses som 

mer hanterbar. Dock har viktiga steg tagits för att utbilda lärare och annan skolpersonal i 

Internetmobbning. Organisationen Friends ska under 2013 åka runt på en turné och föreläsa 

om just Internetmobbning.  

7.6 Slutsatser  

Svensklärarna i studien använder digitala verktyg främst för att de anser att det är en bra 

arbetsmetod. Intervjuerna vittnar om att lärarna använder digitala verktyg till allt från 

presentationshjälpmedel till kommunikation och däremellan till att väcka intresse hos elever. 

Samtliga lärare finner att de med digital teknik och digitala verktyg kan komma närmare 

elevers livsvärd och genom detta närmande kan väcka intresse för ämnet de undervisar i. 

Dessutom anser lärarna att den digitala tekniken möjliggör ett bättre och tydligare 

rättningsarbete. Detta i kombination med elevers ökade välvilja till bearbetning leder slutligen 

till en nivåhöjning. Emellertid leder även arbetet med digitala verktyg till svårigheter, ett 

överhängande problem infinner sig då tekniken inte fungerar. Detta finner lärarna frusterande 

och uttrycker att när tekniken strular går mycket lektionstid till spillo. En annan påtaglig 

svårighet är informationsinhämtning och källkritik till Internetburna källor. Två av de 

intervjuade lärarna gav uttryck för att de finner en problematik i elevers förhållningssätt till 

källkritik och särskilt till Internetburna källor. Överlag beskrev de intervjuade lärarna olika 

aspekter av förhållningsproblematik till digital teknik och digitala verktyg. Emellertid var 

samtliga lärare positiva till användning av digitala verktyg och påpekade att man som lärare i 

dagens samhälle måste använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna gav uttryck 

för att vi lever i en tid som kräver att elever lär sig att handskas och arbeta med digitala 

hjälpmedel och såldes går det inte att bedriva undervisning utan dem.  

För min egen kommande yrkesroll har studien bidragit med en bättre och större förståelse för 

såväl teknikens möjligheter som svårigheter. Särskilt kommer jag ta med mig välviljan och 

entusiasmen som informanterna har påtalat att de digitala verktygen lockar fram hos elever. 

Studien har även givit mig en bild i hur jag kommer att arbeta med digitala verktyg och 

medier i min undervisning. Informationssöknings svårigheterna är något jag ser mig själv 

arbeta med, dels för att det framgick som ett problem och dels för att läroplanen tydligt 

framhåller det som viktigt att arbeta med.  Jag ställer mig inte främjande till att integrera 
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elevers intresse och kunnande om digitala applikationer i undervisningen. Studien har visat att 

användning av applikationer som elever själva använder är mycket lyckat eftersom elever då 

känner att de redan kan vissa moment eller delar av moment och att allt inte är överväldigande 

eller nytt.  

7.7 Metoddiskussion  

Metodvalet med semistrukturerade lärarintervjuer känns relevant med tanke på den studie jag 

har genomfört. Att få ta del av lärares upplevelser av digital teknik och digitala verktyg i 

undervisningen har svarat mycket bara mot såväl studiens syfte som den vetenskapliga 

ansatsen. Dock hade andra metodkombinationer varit möjliga. Till exempel hade 

intervjustudierna kunnat kompletteras med kvalitativa enkäter utförda bland fler lärare. Detta 

för att tillhandahålla ett större urval och genom det urvalet få en bättre möjlighet att 

generalisera resultaten. Kvale (1997) och Bryman (2011) anser att det med ett 

bekvämligheturval inte går att generalisera resultaten. Dock bedömdes ett sådant 

genomförande ligga utanför ramen för detta examensarbete, eftersom ett större deltagarantal 

samt kvalitativa enkätsvar hade inneburit en alltför tidsödande tolkningsprocess (Trost, 2007). 

Således deltog endast fyra lärare i studien, och intervjuguidens frågeställningar formulerades 

med ambition att kunna analysera och tolka resultaten tydligare (Kvale, 1997).  

Samtliga lärare kunde i det här fallet besvara frågorna och följdfrågorna, vilket tyder på att 

frågorna var lätta att förstå och detta bör även betyda att reabiliteten i studien var hög. Baserat 

på utfallet av intervjuguiden går det också att konstatera att den gav svar på det den var 

avsedd att ge svar på och därmed var validiteten hög (Kvale, 1997). Frågeställningarna 

svarade mot syftet eftersom de gav lärarna möjlighet att beskriva och berätta om hur de 

använder och förhåller sig till digital teknik i undervisningen. I sin tur gav det kunskap om 

hur lärarna upplever användningen av digitala verktyg och digital teknik i undervisningen. 

Även om intervjuguidens validitet sannolikt var hög, kan faktorer vid själva genomförandena 

ha inverkat på reliabiliteten. Här måste man för det första beakta det faktum att informanterna 

sedan tidigare kände mig. Detta kan ha påverkat intervjusvaren, beroende på lärarnas 

inställning till mig. Med det poängterat behöver det inte betyda att svaren hade blivit påtagligt 

annorlunda om andra lärare hade valts. Ett annat problem med att jag sedan tidigare kände 

informanterna kan vara att jag tog deras svar för givet. Detta har motverkats genom att jag har 

ett genomtänkt syfte,  stora ämneskunskaper och försöker hålla mig fri från färdiga kategorier 

och tolkningsscheman. Det handlar således om en kvalificerad naivitet (Kvale, 1997). 

Dessutom har informanterna inte valts på grund av deras inställning till eller användning av 

digitala verktyg utan de har valts utifrån min tillgång till dem. Ytterligare ett tänkbart problem 

kan vara mitt förhållningssätt till informanternas svar. Eftersom jag kände dem kanske jag 

inte vågade göra kritiska reflektioner över deras svar. Dock kände jag under skrivprocessen 

aldrig någon oro över vad informanterna ska tycka om reflektionerna runt deras svar.  

Som intervjuare fick jag uppfattningen att alla lärare var bekväma i situationen, de hade gett 

sitt samtycke och fått den orientering som Kvale (1997) rekommenderar att man ger 

informanterna innan en studie genomförs. Att lärarna var bekväma i situationen kan givetvis 

ha haft många orsaker, varav den fysiska miljön kan vara en. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum i anslutning till lärarnas arbetsrum. Detta kan ha tillfört att informanterna kände 
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sig trygga i miljön. Ytterligare en orsak som kan ha skapat en obekväm situation kan vara att 

de blev inspelade under intervjun. Situationen kan ha upplevts som formell och det är tänkbart 

att lärarna hade gett andra svar om de inte hade blivit inspelade. Dock ansågs fördelarna med 

inspelningar vara så många och fick därför överväga beslutet att inte spela in intervjuerna. 

Genom att spela in samtalen kunde jag koncentrera mig på dialogen med varje lärare utan att 

behöva föra anteckningar. Minnesanteckningar inbjuder också till efterkonstruktioner och är 

inte lika pålitliga som en inspelning, som dessutom har god ljudkvalitet. Detta minskade 

risken för att utskrifternas reliabilitet skulle påverkas genom att jag skulle höra fel eller 

misstolka otydliga passager (Kvale, 1997). 

7.8 Vidare forskning  

Fortsatt forskning med en likande inriktning skulle behövas. Med ett större urval av lärare 

skulle man kunna generalisera resultatet och således komma fram till hur lärare i svenska för 

senare år använder sig av digital teknik och digitala verktyg i undervisningen. Ett ytterligare 

förslag skulle vara att man gör skillnad mellan skolor som har respektive inte har ett till ett 

satsning. Genom att göra en distinktion mellan de olika förutsättningarna kan man analysera 

vad tillgång till den digitala tekniken innebär för undervisningen. Dessutom skulle man kunna 

intervjua elever och således tillföra forskningen ett elevperspektiv om deras upplevelser av 

den digitala teknikens möjligheter och utmaningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare? 

Hur använder du digital teknik/digitala verktyg i undervisningen? 

Kan du beskriva vilka arbetsätt du använder dig av i detta arbete? 

Varför använder du dessa på det sätt du beskrivit? 

Vad anser du att syftet är att arbeta med digital teknik på detta sätt? 

Vad anser du är möjligheterna med att arbeta med digital teknik? 

Vad anser du att det finns för problem eller svårigheter i arbetssättet? 

Vad har implementeringen av dessa arbetsmetoder betytt för din undervisning? 

Vad har implementeringen av sagda arbetsmetoder betytt för din arbetsbörda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Informationsbrev - samtycke 

Jag heter Joel Filip och läser lärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Under våren 

2013 ska jag skriva mitt examensarbete med inriktning svenskämnet och de digitala 

verktygen. Mitt syfte med arbetet är att genom din berättelse få en fördjupad kunskap om hur 

du upplever och använder digital teknik och digitala verktyg i din undervisning. Mitt fokus 

ligger på den personliga erfarenheten och de egna upplevelserna du har förskaffat dig genom 

ditt arbete. 

Till studien kommer jag att samla information genom personliga intervjuer med ett antal 

svensklärare. Samtalen kommer att spelas in, detta görs i huvudsak för att underlätta min 

bearbetning av intervjuerna. Beräknad tid för intervjun är 40-60 minuter. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta det när du önskar. 

Den hjälp jag behöver av dig är att du ger mig tillstånd till att använda dina svar till grund för 

min studie. Du ska inte kunna identifieras i mitt arbete, vilket betyder att jag kommer att 

avidentifiera ditt namn såväl som skolans- och kommunens namn. 

Tack på förhand! 

Joel Filip 

Härmed ger jag min tillåtelse. 

Datum: ______________________________________ 

Ort: _________________________________________ 

Informantens underskrift: ___________________________________________ 

Informantens namnförtydligande: _____________________________________ 

Forskarens underskrift: _____________________________________________ 

Forskarens namnförtydligande: _______________________________________ 

Ring eller mejla om du har frågor eller funderingar! 

Mejladress: xxxxxx-7@student.ltu.s 

Telefonnummer: 073-XXXXXX 
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