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Abstract

Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt
lärande och nödvändigt för att vara aktiv samhällsmedborgare. Syftet
med denna intervjustudie är att undersöka hur mellanstadielärare
integrerar digitala verktyg i svenskundervisningen och vilken form av
kompetensutveckling de efterfrågar för att vidareutveckla det digitala
arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och ämnesspecifika
kunskaper. Studiens frågeställningar riktar sig till hur svensklärare
anser att de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning samt vilka
delar önskar svensklärare i årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala
kompetens. Resultatet baseras på fyra semistrukturerade intervjuer
med lärare i södra Sverige, där en lärare har tillgång till en-till-en (en
dator/ipad per elev). Intervjustudiens resultat visar att lärarna
integrerar digitala verktyg i undervisningen och låter eleverna
använda dem inför muntliga redovisningar, skriva och bearbeta texter
samt använda olika lärplattformar och spel. Vidare visar studiens
resultat att lärarna känner att de besitter tillräcklig digital kompetens
för vad de har tillgång till, men pga det digitaliserade samhället
önskar de kompetensutveckling för att utveckla sin förmåga att
motivera elever genom varierad undervisning samt förmågan att
värdera digitala verktygs lämplighet i relation till syfte.

Kompetensutveckling,

Förord
Författarna bakom denna uppsats är Anna Gunnarsson och Johanna Nilsson. Intresset för
problemområdet grundar sig i att vi, som blivande lärare i svenska, vill ge våra framtida
elever möjlighet att utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Vi går mot en allt mer
digitaliserad värld, därför ser vi möjligheterna med de digitala verktygen för att skapa goda
förutsättningar för våra elever. För att kunna göra detta krävs digital kompetens, men vi är
nyfikna på att ta reda på vad verksamma lärare anser krävs för att man ska få den digitala
kompetens som behövs för att inkludera de digitala verktygen som pedagogiska redskap i
undervisningen.
Först och främst vill vi tacka våra respondenter som deltagit i denna kvalitativa
undersökning, utan respondenterna hade detta inte varit genomförbart. Vi vill också tacka
handledarna Johanna Bengtsson och Jens Lerbom som har stöttat och gett oss god och
konstruktiv handledning i vårt andra examensarbete på Högskolan i Halmstad. Vi skulle
också vilja rikta ett extra tack till Mattias Rundberg som har väglett oss och gett oss konkreta
tips under arbetets gång. Även till våra kurskamrater riktar vi ett stort tack för konstruktiv
respons.
Under examensarbetet har vi delat upp arbetsuppgifterna lika mellan oss. Intervjuerna har
genomförts var för sig, men transkriberingarna har gjorts gemensamt. Vi har tillsammans
analyserat, diskuterat och reflekterat kring insamlat datamaterial. Därför skulle vi slutligen
vilja rikta ett stort tack till varandra för gott samarbete.

Trevlig läsning!
Anna Gunnarsson & Johanna Nilsson
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1 Inledning
Dagens samhälle skapar en förväntan på medborgares digitala kompetens. År 2006 lyfte
Europaparlamentet och Europarådet (EU-rätten, 2006:15) fram digital kompetens som en av
åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Samhällsmedborgare anses behöva ha digital
kompetens nog för att kunna vara aktiva i samhällsdebatten, vara anställningsbara och ha
möjlighet att påverka sina liv. För drygt 40 år sedan redovisade Skolöverstyrelsen1 (1980:1)
framtidstankar som stämmer överens med dagens samhällssituation. Man förutspådde att
datorn skulle revolutionera samhället och därmed bidra till krav att kunna hantera denna
(Skolöverstyrelsen, 1980:14). Med facit i hand kan vi alltså idag, 2018, konstatera att så
faktiskt är fallet, datorn - och många andra digitala verktyg - har förändrat vårt sätt att leva
och verka i det svenska samhället. Något som även återspeglas i Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket, 2017) som framhåller digital
kompetens som en färdighet som är viktig för dagens samhällsmedborgare. I ett av syftena i
kursplanen för svenska står det att eleverna ska “ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur
man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier” och att
“eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och
föränderliga texter” (Lgr11, Skolverket, 2017, s. 252).
Hylén (2010:22) menade redan under 2010 att digital teknik borde integreras i
skolundervisningen. Han uppmärksammade att det tycktes finnas både pedagogiska och
samhällspolitiska vinster med att satsa på de digitala verktygen i skolverksamheten. Bland
annat att eleverna kan bidra till och utveckla samhället om de besitter rättfärdig kompetens
samt att integrering av digitala verktyg i undervisningen underlättar och minskar de stora
klyftorna i samhället (Hylén 2010:11). Även Fleischer och Kvarnsell (2015) framhåller
fördelarna med en digitaliserad skola utifrån fyra olika perspektiv. Utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv menar Fleischer och Kvarnsell (2015) att samhället ständigt
utvecklas, vilket innebär att elever måste följa med i utvecklingen för att gå framåt. Utifrån
ett rättvise- och medborgarperspektiv menar de att digitala verktyg i undervisningen bidrar
till att elever erbjuds samma möjligheter i skolverksamheten. De två sista perspektiven,
effektivitetsperspektivet och katalysatorperspektivet, innebär att man värnar om miljön,
genom att inte använda så mycket papper och arbetsblad samt att eleverna blir beredda för
framtiden och samhället (Fleischer & Kvarnsell 2015: 52-54).
Skolan behöver ligga i framkant vad gäller modern teknik och anpassa undervisningen så att
eleverna ges goda möjligheter att utveckla sin digitala kompetens (Lgr11, Skolverket, 2017).
Det kan handla om att man med hjälp av digitala verktyg stimulerar och skapar ett större
intresse och engagemang för elevernas inlärning. Majoriteten av eleverna i dagens svenska
skola är väl bekanta med digitala verktyg, oftast använder de några former av digitala verktyg
dagligen (Skollag, 2010:800) . Sjödén (2016) poängterar dock att man måste vara observant
på att eleverna inte per automatik har god digital kompetens, trots att de kan ses som “digitala
infödingar”. De många intryck som ges genom användning av digitala verktyg påverkar
arbetsminnet, vilket behöver tränas upp och är sämre bland barn än vuxna (Sjödén, 2016).
Regeringskansliet (2017-03-09) bedriver ständig diskussion kring digitaliseringen i skolan
och gick under 2017 ut med att det, genom revideringar i läroplanen, kommer öka
möjligheterna för likvärdiga förutsättningar för eleverna att utveckla sin digitala kompetens.
Utbildningsminister Gustav Fridolin säger att förutsättningarna för att utveckla sin digitala
1

Skolöverstyrelsen - dåtidens motsvarighet till dagens Skolverket.
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kompetens inte ska bero på vilken skola eleverna går på eller vilken lärare som undervisar
(Regeringskansliet, 2017-03-09).
Skolverkets (2013) rapport “IT-användning och IT-kompetens i skolan” från 2013 visar dock
att en stor del lärare upplevde sig ha behov av kompetensutveckling inom just digital
kompetens. De uppger att de kan hantera en del digitala verktyg, men känner sig inte trygga i
att använda de som pedagogiska verktyg. Larsson (2015) lyfter fram i en intervju med Eva
Lundgren från Skolverket att Lundgren menar att en digitaliserad skola måste samverka med
utbildade lärare och att lärarna behöver besitta rätt kompetens. Det är viktigt att den digitala
utvecklingen i skolan går framåt, men lärare måste få rätt vägledning och stöttning för hur
digitala verktyg ska användas i skolsammanhang. Eftersom att vi lever i ett digitaliserat
samhälle, utmanas dagens lärare och pedagoger på ett annat sätt än tidigare, något Erixon
(2010) poängterat i sin studie. Det räcker inte att ha befintlig ämneskompetens utan lärare
måste idag även besitta hög grad av digital kompetens (Erixon, 2010).
Sammanfattningsvis grundar sig vårt problemområde i att forskningsstudier (Erixon, 2010;
Fleischer & Kvarnsell, 2015; Hylén, 2010) visar fördelar med att använda digitala verktyg
samtidigt som det visar att det, av lärare, upplevs svårt att inkludera i undervisningen.
Tidigare studier har visat att lärare efterfrågar kompetensutveckling för att utveckla sin
förmåga att använda digitala verktyg fördelaktigt i undervisningen. Detta för att det enligt
Skolverket (Lgr 11, 2017) är skolans ansvar att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare
med tillräcklig digital kompetens, för att kunna verka i samhället och orientera sig i det stora
informationsflödet som ges genom de digitala verktygen. Men med lärare som inte känner sig
trygga i sin digitala kompetens är risken att de digitala verktygen blir en arbetsbelastning och
helst undviks av lärarna. Med anledning av ovanstående är det intressant att undersöka hur
lärarna arbetar i klassrummen för att därigenom få en inblick i vad de önskar utveckla.

1.1 Syfte och Frågeställning
Syftet är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i
svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att
vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och
ämnesspecifika kunskaper.
Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor formulerats:
➢ Hur anser svensklärare att de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning?
➢ Vilka delar önskar svensklärare i årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala kompetens?
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2 Bakgrund
2.1 Centrala begrepp
Digitala verktyg
Digitala verktyg är ett begrepp som förekommer ofta i denna studie och kan definieras olika
av olika individer. I denna studie har vi valt att definiera begreppet som digitala artefakter,
alltså olika fysiska apparater, exempelvis dator, surfplatta och smartboard. I denna studie
innefattar begreppet också olika programvaror, alltså exempelvis olika skriv- och
presentationsprogram samt applikationer av olika slag.
Digital kompetens
En av EU-kommissionens (EU-rätten, 2006) åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande är
digital kompetens. Att besitta digital kompetens är alltså av stor vikt i dagens samhälle.
Digital kompetens inom skolan innebär att man har utbildning, erfarenhet och kunnighet
inom tekniska och digitala verktyg som de används i skolverksamheten. Det kan innebära att
man besitter förmågan att hantera en dator till att kunna hantera olika digitala program (EUrätten, 2006). EU (EU-rätten 2006) menar att förmågan att kunna läsa och skriva är lika
viktig som att besitta tillräcklig kompetens för att hantera digitala verktyg. Skolverket (2015)
har tagit fram olika strategier i uppdrag från regeringen i Sverige om att man ska stärka och
införa digital kompetens i skolan, inte bara bland eleverna utan även för lärare och skolledare
för att föra utvecklingen framåt. Skolverkets (2015) förslag ska bland annat innefatta
stödmaterial för att integrera digitala verktyg i undervisningen samt för olika arbetssätt för att
man som pedagog ska kunna individanpassa undervisningen efter varje individs behov.
En-till-en
När begreppet en-till-en används i denna studie syftar det till att elever och lärare har en dator
eller surfplatta per person. Dessa är då tänkta att användas i undervisningssammanhang och
konceptet blir allt vanligare i skolorna. Skolverket har gått ut med att alla elever i årskurs 1-9
år 2022 ska ha varsin dator eller surfplatta (Skolverket, 2016). Det har sedan slutet av 1990talet genomförts projekt där man provat införa en-till-en2, i utvalda skolor, vilka givit skilda
resultat (Skolverket, 2016).

2.2 Styrdokument
Samhället och skolverksamheten ser inte likadan ut idag som den gjorde för 10 år sen. I
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, Skolverket, 2017)
har det därför gjorts revideringar som ger större utrymme för digitala verktyg. Det ställs
därmed krav på skolorna att ge eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens i
kombination med andra färdigheter. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra eleverna
till goda, aktiva samhällsmedborgare med förutsättningar att påverka sina liv. Elever ska få
möjlighet att använda sig av modern teknik och olika former av uttrycksmedel för att föra sin
utveckling framåt (Skolverket, 2017, s. 14). Detta torde innebära att skolan har ett tydligare
uppdrag i att följa samhällets tekniska utveckling som en del av exempelvis läs- och
skrivundervisningen. Detta ska möjliggöras bland annat genom att de tillägnar sig kunskap
som berör både gårdagens och dagens samhälle (Lgr11, Skolverket, 2017). Skolan har ansvar
för att eleverna, efter genomgången grundskola, kan använda sig av digital teknik för att
verka i samhället och för att kunna påverka sitt eget liv (Lgr11, Skolverket, 2017). I
läroplanen (Lgr11, Skolverket, 2017) under ämnet svenska står det att alla elever ska ges
2

Se exempelvis Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring
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möjlighet att kommunicera i digitala miljöer och att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer. De ska också få skapa texter där ord, bild och ljud samspelar med hjälp av
digitala verktyg (Lgr11, Skolverket, 2017). Under det centrala innehållet i åk 4-6 (Lgr11,
Skolverket, 2017, s. 249) står det att eleverna ska ges möjlighet att träna på att redigera texter
med hjälp av digitala verktyg och de ska ges möjlighet att använda olika hjälpmedel vid
stavning och ordförståelse. Slutligen lyfter Skolverket (Lgr11, 2017) fram att eleverna ska få
göra informationssökning i olika medier och källor.

2.3 IT-strategier
I september 2015 fick Skolverket i uppdrag från regeringen att ta fram nationella IT-strategier
till skolan, med mål att påverka både elevernas inlärning samt att erbjuda en likvärdig skola
för alla (Skolverket 2016). Strategierna ska omfatta olika tillvägagångssätt för att öka den
digitala kompetensen hos både lärare, elever, rektorer och övrig personal kopplat till
skolverksamheten. Visionen för hela skolverksamheten är att innan år 2022 ska varje barn ges
möjlighet att utveckla digital kompetens samt att de digitala verktyg som finns på skolan
används för att möjliggöra utvecklat lärande hos eleverna (Skolverket 2016). För att göra
visionen möjlig behövs det tillsättas åtgärder på olika nivåer, både på nationell och
huvudmannanivå. Exempel på åtgärder:
- Styrdokument (Lgr 11, Skolverket 2017), reviderades med inslag av digitala verktyg
- Skolverket erbjuder kompetensutveckling för lärare och rektorer
- Alla lärare och elever i grundskolan ska erbjudas en-till-en inom två år
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3 Tidigare Forskning
I följande avsnitt kommer relevanta studier i relation till studiens syfte och frågeställningar
att presenteras. Vi har valt att i huvudsak inrikta oss mot svenska studier, men också använt
oss av utländska studier som angränsar till vårt problemområde, eftersom att vi ämnar att
undersöka svensklärare i svenska skolan. Tidigare forskning är uppdelad i två underrubriker:
hur lärare uppfattar digitala verktygs påverkan på undervisningen och lärares digitala
kompetens. Somliga av de studier som använts har visat resultat som berör båda våra
underrubriker, vilket förklarar varför samma studier förekommer under båda rubrikerna.

3.1 Lärares uppfattning om digitala verktygs påverkan på
undervisningen
Nedan beskrivna studier har visat att digitala verktyg både har positiv och negativ påverkan
på svenskundervisningen och elevernas inlärning. Digitaliseringen av skolan innebär även
förändrade krav på lärare i verksamheten. Fleischer (2013) har i sin avhandling undersökt
fyra olika delstudier kring digitala verktyg och avhandlingen syftar till att bidra med kunskap
kring hur en-till-en påverkar lärande. Fleischer (2013) framhåller i sitt resultat att lärarna ser
digitala verktyg som positivt i undervisningssammanhang och att användandet av dessa
påverkar elevernas lärande positivt. Likaså visar resultatet i Fälth, Gustafsson, Tjus och
Svenssons (2014) intervjustudie av 18 lärare som tidigare deltagit i comega-studien3, att det
finns fördelar med att integrera digitala verktyg i undervisningen. Fälth et al. (2014) resultat
visar att lärarna uppfattade att de lättare kunde inkludera elever med någon form av läs- och
skrivsvårighet i svenskundervisningen när de använde sig av digitala verktyg, vilket
genererade en mer likvärdig undervisning för alla individer. Lärarna kunde anpassa innehållet
i de olika digitala program som användes i undersökningen, vilket resulterade i att eleverna
kunde arbeta med uppgifter utifrån sin egen förmåga och kunskapsnivå, lärarna såg även
möjligheten att utmana sina elever oavsett läs- och skrivsvårigheter på deras nivå. Även
Erixon (2010) framhåller, i sin artikel inom ett projekt om undervisningspraktik i skolans
digitalisering, att med hjälp av digitala verktyg underlättades lärarnas möjlighet att
individualisera svenskundervisningen för elever med någon läs- eller skrivsvårighet. Det
framgår att skrivning på dator möjliggjorde att eleverna kunde producera berättande texter,
något som inte varit möjligt i samma utsträckning som när de skrev för hand. Detta är också
något Takala (2013) framhåller i sin studie där lärare och elever som arbetar med ASL4
deltagit. Resultatet visar att lärarna upptäckte att de, genom de digitala
undervisningsprogrammen som användes, kunde individualisera svenskundervisningen och
anpassa den efter elevernas kunskapsnivå.
Resultatet i Fleischers (2013) studie visar att några lärare i studien ser det som problematiskt
att använda digitala verktyg samtidigt som de ska hinna nå målen som står skrivna i
styrdokumentet (Lgr11, Skolverket 2017). Å andra sidan uttrycker andra lärare i Fleischers
(2013) studie att de ser stora möjligheter med att använda digitala verktyg i
svenskundervisningen, genom att arbeta på ett sätt som man tidigare inte har gjort. I relation
3

Comega-studien - I Comega-studien deltog totalt 130 elever och 42 lärare. 100 elever ingick i försöksgruppen
och valdes ut efter att klasslärare och speciallärare identifierat elever i behov av specialpedagogiska insatser i
svenska i årskurs 2. Resterande 30 elever var typiska läsare och utgjorde en kontrollgrupp. Eleverna i
försöksgruppen fördelades slumpmässigt till fyra grupper med 25 elever i varje grupp. Tre av dessa grupper fick
olika typer av interventioner under 25 lektionspass fördelade på i genomsnitt fyra lektionspass/vecka.
4
Att Skriva sig till Läsning - en metod som kan användas i läs- och skrivundervisning.
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till det förändrade arbetet i svenskundervisningen, kan vi också ta Erixons (2010) resultat i
beaktande, vilket visar att lärarnas betydelse för och makt i undervisningen förändrades i och
med de digitala verktygens intåg i skolan. I relation till Erixons synliggörande av
förändringarna i klassrummet, visar också Takalas (2013) resultat ett förändrat klassrum, ett
klassrum där möjligheterna för inkludering ökar i och med att undervisningen lättare
individualiseras och anpassas till alla elever. Dessutom framgår det i Takalas (2013) resultat
att elevernas motivation och engagemang ökade när digitala verktyg användes i
svenskundervisningen.

4.2 Lärares digitala kompetens
För att kunna inkludera digitala verktyg i svenskundervisningen är det viktigt att lärarna
behärskar de verktyg som används, och alltså har tillräcklig digital kompetens att använda
det, för att möjliggöra positiv verkan för elevernas lärande och utveckling (Linares, Díaz,
Romero & Carolina, 2016). Däremot lyfter studier fram att lärarna upplevde dilemman
mellan den traditionella undervisningen och den digitala (Erixon, 2010). Håkansson
Lindqvists (2015) avhandling syftade till att identifiera möjligheter och utmaningar med
digitala verktyg relaterade till TELL5 i undervisningen på en grundskola och en
gymnasieskola i Umeå med en-till-en, med fokus på flera olika perspektiv - elevernas,
lärarnas och skolledarnas. Resultatet från studien visar en bristande kompetens att använda
digitala verktyg hos både lärarna och eleverna. Lärarna i studien poängterade att de saknade
kunskap om hur man använde de digitala verktygen för att främja undervisningen. Det är
även något som Linares et al. (2016) resultat visar, då lärarna efterfrågade
kompetensutveckling för att utveckla sin digitala kompetens, eftersom det är en viktigt faktor
för att använda dessa verktyg i undervisningen. Detta framkom i deras kvalitativa studie, vars
syfte var att öka lärares kompetens kring digitala verktyg med hjälp av en checklista. Linares
et al. (2016, s. 65) konstaterade att om undervisningen och verktygen i relation till varandra
skulle kunna utnyttjas i största mån, var det nödvändigt att lärarna kunde värdera
lämpligheten av de digitala verktyg som användes. Hur detta mynnade ut berodde således på
lärares kunskap (om det digitala språket), attityd (öppen och mottaglig för det nya) och
förmågor (att välja lämpliga verktyg). Lärarnas attityd till digitala verktyg är även något som
Fleischer (2013) lyfter fram i sin undersökning. Resultatet visar att användandet av datorn i
klassrummet till stor del berodde på lärarnas attityd till somliga frågor, exempelvis om vilken
pedagogik som är bäst och vad det bästa lärandet faktiskt innebär.
Tallvids (2015) avhandling baseras på resultaten från två utvärderingsprojekt kring en-till-eninförande som genomförts på två högstadieskolor respektive fyra gymnasieskolor i Sverige
och syftar till att undersöka hur undervisningen påverkas av en-till-en. Resultatet från studien
framhåller lärares bristande digitala kompetens med att använda digitala verktyg i
undervisningen. Lärarna i studien menade att de inte hade tillräcklig digital kompetens, vilket
resulterade i att de såg det som problematiskt att använda sig av det och valde därav att inte
integrera det tillräckligt i undervisningen. För att kunna behärska verktygen och nyttja det i
verksamheten var det många lärare i studien som önskade kompetensutveckling inom
området för att kunna använda det som stöd i svenskundervisningen. Även resultatet i
Fleischers (2013) studie visar att behoven av kompetensutveckling bland lärarna var
betydande och deras oro kring sin förändrade position i den digitaliserade skolan bidrog till
att de ägnade större del åt att försöka hantera situationen än att tänka kring elevernas lärande.
Lärarna i Linares et al. (2016) studie ansåg sig också ha bristfällig digital kompetens, vilket
5
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resultatet sedan visar förbättrades genom metoden att använda en strukturerad checklista för
utvärdering av digitala verktyg. Enligt studien (Linares et al., 2016) upplevde lärarna att de,
med hjälp av checklistan, kände en ökad trygghet och litade på sin förmåga att värdera de
digitala verktygens kvalitet. Fleischer (2013) framhäver även i sin studie att det kan krävas
stöd för lärarna för att öka den digitala kompetensen, han lyfter fram fördelarna med att omge
sig med och ta stöd av olika, intilliggande aktörer, exempelvis skolbibliotekarier.

4.3 Sammanfattning
Flera studier visar att lärare upplever både fördelar och nackdelar med att använda digitala
verktyg i svenskundervisningen. Fördelar som lyfts fram är att lärarna ser möjlighet att lättare
kunna individualisera undervisningen för alla elever, framförallt för elever med läs- och
skrivsvårigheter. Lärarna i studierna ser med detta också ökade chanser att alla elever
inkluderas, att risken för att någon elev exkluderas på grund av sitt behov av extra anpassning
minskar. Även om de ser fördelar med en digitaliserad undervisning väger också nackdelarna
tungt. Många lärare i studierna lyfter fram en oro över att deras position i klassrummet
förändras och att de upplever att de inte har tillräcklig digital kompetens att involvera de
digitala verktygen som pedagogiska redskap i undervisningen. Studiernas resultat visar att
lärarna efterlyser kompetensutveckling för att utveckla sin digitala kompetens, men det
framgår inte vilken form av kompetensutveckling som efterfrågas av lärarna.
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5 Teoretiskt ramverk
Vår studie har sin grund i TPACK och Implementeringsteorin, dessa teorier kompletterar
varandra i vår undersökning och analys, och kommer att beskrivas utförligare i detta avsnitt.
TPACK används som grund i vårt analysarbete för att dela in respondenternas olika svar,
vilka sedan analyseras under respektive rubrik med hjälp av valda begrepp från
implementeringsteorin.

5.1 TPACK
För att agera som en professionell lärare är det idag viktigt att man har kunskaper inom teknik
och pedagogik samt ämneskunskap . En del i det teoretiska ramverk som studien vilar på är
TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge) vilket är ett teoretiskt
ramverk vars syfte är att användas för att synliggöra digital kompetens i relation till
ämneskunskaper och pedagogisk kompetens (Mishra & Koehler, 2009). TPACK som
ramverk kommer att användas i relation till implementeringsteorin för att analysera och
besvara studiens forskningsfrågor, vilket förklaras ytterligare under Metod. Ramverket
TPACK konstruerades och skapades för drygt 10 år sedan av Mishra och Koehler (2009)
utifrån Shulmans (1986) PCK modell (se figur 1). Mishra och Koehler (2009) förklarar
Schulmans tankar om behovet av PCK för att fungera som en skicklig och professionell
lärare. PCK bygger på samspelet mellan lärares ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper,
där läraren kan ha antingen ämneskunskap eller pedagogisk kunskap, men bör sträva efter att
dessa kunskaper ska samverka i undervisningen.
Mishra och Koehler (2009) menade att även lärares tekniska kunskaper har stor betydelse i
undervisningssammanhang och skapade därav modellen TPACK (se figur 2), vilket alltså är
en utökning av Schulmans PCK. TPACK kan användas för att förklara samspelet mellan
Technological Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge (PK) och Content Knowledge
(CK). Dessutom menar Mishra och Koehler (2009) att kontexten är av betydelse och visar
med sin figur att kontexten ringar in TPACK. För att förstå hur ramverket hänger samman
kommer vi att inleda med att förklara varje del för sig innan vi sätter de i relation till
varandra.

(Figur 1. Fritt från Shulman 1986)

(Figur 2. Mishra & Koehler 2006)
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För att på bästa sätt tydligt beskriva TPACK har vi valt att utgå från Mishra och Koehlers
(2009) samt Rundbergs (2016) beskrivningar av TPACKs olika delar för att sammanställa en
tabell (se tabell 1).
Technological Knowledge (TK)
Kunskap om olika teknologier, både analoga och digitala, exempelvis böcker, whiteboard,
dator och surfplattor- både mjukvara och hårdvara. Förståelse för teknologins
användningsmöjligheter.
Pedagogical Knowledge (PK)
Kunskap om pedagogik, att man som lärare vet hur undervisning kan bedrivas pedagogiskt
och didaktiskt. Förståelse för olika pedagogiska modeller, processer och metoder.
Content Knowledge (CK)
Kunskap inom det ämne som man undervisar i, inklusive viktiga begrepp, processer, teorier
inom det givna ämnet. Förståelse för vad som sammanlänkar de olika idéerna och är basen i
ämnet.
Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Där PK och CK möts bildas PCK. PCK beskriver sambandet mellan pedagogik och ämne.
Kunskap om hur ämneskunskaper omsätts i praktiken dvs. ämnesdidaktik.
Technological Content Knowledge (TCK)
Där TK och CK möts bildas TCK. TCK beskriver sambandet mellan teknologi och ämne.
Kunskap om hur man som lärare kan använda teknologi för att framhäva olika
ämnesinnehåll. Man har kunskap om vilka tekniska verktyg som lämpas bäst för visst
specifikt ämnesinnehåll.
Technological Pedagogical Knowledge (TPK)
Där TK och PK möts bildas TPK, alltså en sammanlänkning av de olika delarna. Kunskap
att förändra undervisningen när olika teknologier används. Läraren har kunskap om och
använder sig av olika pedagogiska fördelar i de olika teknologierna men har också kunskap
om dess begränsningar.
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
TPACK kan ses som kärnan i modellen (Figur 2) och är en sammanlänkning av TK, PK
och CK. Läraren har kunskap om hur de olika kompetenserna relaterar till varandra kunskap kring hur tekniken fungerar och hur den kan användas pedagogiskt samt hur man
genom tekniken kan stärka, alternativt förändra, beprövade pedagogiska metoder.
Kontexten (Context)
Kontexten är det som omgärdar de övriga kompetenserna, alltså den kontext där
undervisningen bedrivs.
(Tabell 1, Fritt tolkat utifrån Mishra och Koehler 2009 samt Rundberg 2016)

Tabell 1 används för att synliggöra och förklara de olika delarna inom TPACK. I denna
studie kommer vi dock enbart att använda oss av de delar som relaterar till tekniska
kunskaper (TK, TPK, TCK, TPACK)
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5.2 Implementeringsteorin
Socialstyrelsen (2015) beskriver implementering som ett tillvägagångssätt för att införa nya
metoder i en verksamhet. De (Socialstyrelsen, 2015) menar att implementeringen ska
säkerställa att avsedda metoder används på avsett vis, men det krävs kunskap om
implementering för att förändringsarbeten ska kunna genomföras och vidhållas. Vidare
förklarar Socialstyrelsen (2015) att det krävs en medvetenhet om att implementering tar tid
och uppger att forskare menar att det kan ta två till fyra år innan en ny metod har integrerats i
den ordinarie verksamheten. Socialstyrelsen (2015) förklarar implementeringsprocessen i
följande steg:
- Behovsinventering: Förändringsarbetet börjar med att man inventerar vilket behov
som finns i den aktuella verksamheten.
- Införande: Beslut fattas kring vilken metod som ska införas och sedan säkras att det
finns de resurser (lokaler, tid, material, personalutbildning) som krävs.
- Användning: Alla metoder innehåller somliga kärnkomponenter, alltså det som är
grunden för metoden, och dessa måste användas på rätt sätt.
- Vidmakthållande: För att man ska kunna säga att metoden har implementerats krävs
att användandet vidmakthålls och att mer än hälften av personalen använder sig av
den avsedda metoden på korrekt sätt.
Lundquist (1987, s. 42), som var en framstående författare och statsvetare, har beskrivit att
det finns tre villkor som behöver uppfyllas för att en implementering ska vara genomförbar,
om dessa villkor inte uppfylls kommer det innebär implementeringsproblematik. De tre
villkoren som presenteras av Lundquist (1987, s. 42) är att tillämparen måste förstå, kunna
och vilja genomföra besluten. Kortfattat innebär det att det är viktigt att den/de som ska
implementera en ny metod förstår vad beslutsfattaren menar, att det finns resurser för att det
ska vara praktiskt genomförbart och att tillämparen ska känna sig motiverad att genomföra
implementeringen (Lundquist, 1987, s. 42). Mer utförligt kan villkoren förklaras enligt
nedan:
- Att förstå beslutet: Det första villkoret som behöver uppfyllas för att en
implementeringsprocess ska vara möjlig är att tillämparen ska förstå beslutet som
fattats om en förändring samt beslutsfattarens intentioner (Sannerstedt, i Rothstein,
2001, s. 29). Lundquist (1992, s. 76) förespråkar utbildning och/eller upplysning för
att tydliggöra besluten och dess innebörd för att därmed minska risk för missförstånd
hos tillämparen.
- Att kunna genomföra beslutet: Lundquist (1992, s. 76) uppger att tillämparen ibland
saknar utrustning, teknik, tid etc. för att kunna genomföra påbudet beslut, detta kan då
resultera i att implementeringen sker långsamt och dessutom ökar risken för att det
som faktiskt sker, sker felaktigt. Om tillämparen saknar de resurser som krävs för att
implementeringsprocessen ska kunna fortskrida, har beslutsfattaren möjlighet att
förstärka förmågan att genomföra beslutet genom att tillföra resurser som möjliggör
genomförandet (Lundquist, 1992, s. 76).
- Att vilja genomföra beslutet: Det tredje villkoret, men kanske också det mest
avgörande villkoret, är att tillämparen vill genomföra det beslut som fattats. Om
övriga villkor är uppfyllda, är implementeringsprocessen enligt Sannerstedt (i
Rothstein, 2001, s. 29) avhängd på tillämparens vilja och menar att det kan finnas
många olika anledningar till att viljan saknas. Lundquist (1992, s. 76) föreslår då att
beslutsfattaren kan försöka utöva inflytande på tillämparen, men framhåller
problematiken i att oviljan kan grundas i många skilda motiv.
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Beslutsfattande kan skiljas åt, beroende på vilket perspektiv beslutet utgår ifrån, men vi har
valt att förhålla oss till det som Sannerstedt (i Rothstein, 2001, s. 29) benämner som “topdown-perspektivet”. Det innebär att beslut har fattats utanför den egna organisationen, alltså
“uppifrån”. I den här studien kan det relateras, då de digitala verktygen och att ha digital
kompetens har inkommit som ett krav från Skolverket - inte från respektive skola - alltså ett
top-down-perspektiv. För att genomföra analysen av respondenternas svar i de olika delarna i
TPACK, kommer Lundquists (1992) begrepp (kan, vill, förstå) att användas från
Implementeringsteorin.
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6 Metod
Den kvalitativa undersökningen bygger på intervjuer med fyra verksamma mellanstadielärare
i södra Sverige. Detta avsnitt kommer att inledas med hur datainsamlingen av vårt empiri har
gått till, följt av vilka urval och etiska aspekter som vi som forskare har tagit hänsyn till under
arbetets gång. Avslutningvis kommer vi att presentera databearbetningen samt vilka
analytiska verktyg vi har valt att använda oss av.

6.1 Datainsamling
För att samla in det empiriska materialet har vi använt oss av samtal med fyra verksamma
lärare, dessa samtal genomfördes med hjälp av det Bjørndal (2005, s. 92) beskriver som
samtal med intervjuguide. Bjørndal (2005, s. 92) förklarar denna metod som flexibel, med
relativt låg grad av struktur. Intervjuaren har teman och vissa frågor som ska beröras under
samtalet, men ordningsföljden är inte bestämd och dessutom är det vanligt med flertalet
följdfrågor. Vi kontaktade tre skolor som vi sedan tidigare hade kontakt med och frågade om
de ville delta i vår undersökning, vilket två av dem var intresserade av. I de skolor som valdes
ut till undersökningen kontaktade och informerade vi först rektorerna om studien. Rektorerna
vidarebefordrade därefter kontaktuppgifter till lärare inom rätt årskurs (åk 4-6) och
ämnesområde (svenska). Vi kontaktade samtliga lärare i studien via mail, där de fick ta del av
studiens syfte. I mailet framhölls även Vetenskapsrådets (2002) integritetskrav, så att lärarna
blev medvetna om vad det innebar att vara deltagare. När vi besökte de utvalda
skolorna/lärarna hade vi med oss ett samtyckesbrev/informationsbrev, där de utvalda lärarna
fick skriva på att de godkände sin medverkan (se bilaga A).
Att vi har valt att använda oss av intervjuer i undersökningen beror på att studiens
frågeställningar riktar sig till hur svensklärare anser att de arbetar med digitala verktyg i sin
undervisning samt vilka delar svensklärare i årskurs 4-6 önskar utveckla inom sin digitala
kompetens. Bjørndal (2005:90) poängterar att intervjuer och samtal skapar möjlighet att
tillägna sig information från respondenten. Intervjuerna genomfördes enskilt. Bjørndal
(2005:114) framhåller fördelar av att genomföra intervjuer enskilt för att respondenten ges
möjlighet att lättare kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter samt att respondenten får
känna sig tryggare genom att uppgifterna hanteras konfidentiellt. Utifrån studiens syfte
skapades intervjufrågor som vi använde oss av vid genomförandet av intervjuerna. Vi var
först tvungna att operationalisera studiens forskningsfrågor. Bjørndal (2005) skriver att det
innebär att man bryter ner frågorna till mer specifika intervjufrågor. Varje intervju varade 2030 minuter och alla respondenter fick samma huvudfrågor. Intervjun inleddes med
bakgrundsfrågor, som Bjørndal (2005:97) beskriver är enkla frågor som resulterar i att man
som respondent kan slappna av innan man senare övergår till andra frågor. Intervjun övergick
sedan till ett antal öppna frågor (bilaga B) och följdes därefter av olika följdfrågor beroende
på respondenternas svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) lyfter fram att användning av
följdfrågor när man genomför en kvalitativ undersökning skapar djup och variation i
respondenternas svar.
Varje intervju dokumenterades med hjälp av ljudinspelning, eftersom vi ansåg att
kroppsspråk och det visuella inte hade någon betydelse i detta syfte. Patel och Davidson
(2011) beskriver vilka fördelar det finns med att använda sig av ljudinspelning vid intervjuer,
exempelvis att svaren dokumenteras rättvist. Dock lyfter Patel och Davidson (2011) även
fram nackdelar som att det tar lång tid att transkribera det insamlade materialet samt att
intervjuer kan leda till att man som respondent förändras och det blir mer stelt. Varför det är
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viktigt att transkribera den insamlade empirin, är som Bjørndal (2005) lyfter fram, för att
underlätta att se likheter, skillnader samt eventuella mönster i datamaterialet.

6.2 Urval
Den kvalitativa intervjustudien bygger på intervjuer med fyra verksamma mellanstadielärare
som undervisar i ämnet svenska. Urvalet av respondenter i studien utgår ifrån vad ErikssonZetterquist och Ahrne (2015, s. 40-41) beskriver som ett tvåstegsurval. Vi har valt ut några
bekanta skolor, vilket var första steget i vårt tvåstegsurval. När vi kontaktade rektorerna på
dessa skolor valde vi att be om att få intervjua lärare som undervisar i svenska i årskurs 4-6
och som var intresserade av att delta i undersökningen, vilket då blev vårt andra steg i
tvåstegsurvalet. Till studien valdes slutligen fyra lärare ut. Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2015, s. 42) lyfter fram att sex till åtta personer kan säkerställa informationen och öka
säkerheten av det material som samlas in. Däremot lyfter de även fram att antalet deltagare
varierar beroende på studiens frågeställning. Om man använder flertalet intervjuer kan det
resultera i att materialet blir svårt att hantera, därav är det av stor vikt att anpassa mängden
deltagare. Med anledning av det valde vi att förhålla oss till det Eriksson-Zetterquist och
Ahrne (2015, s. 42) också föreslår; att när man gör kvalitativa intervjuer kan antalet
respondenter bestämmas efterhand. Vi inledde med att genomföra tre intervjuer som vi sedan
kompletterade med ytterligare en när delar av analysarbetet var gjort. Den fjärde intervjun
bidrog också till känslan av att resultatet då var mättat eftersom att det var liknande svar som
framkom under den intervjun som under de tidigare tre. Lärarna som deltog i intervjustudien
är 40-55 år och arbetar alla på mindre F-6-skolor i södra Sverige. De har arbetat olika länge
som lärare och tog examen mellan 1994 och 2006, och alla har sedan sin respektive examen
arbetat som lärare med undantag för föräldraledighet. En av respondenterna arbetar på en
skola där det sedan cirka fyra år tillbaka funnits en-till-en (iPad) på mellanstadiet. De andra
respondenterna arbetar på skolor där årskurs sex har egna laptops i skolan, men övriga elever
på mellanstadiet har enbart möjlighet att använda dator från skolgemensam datorvagn.
Respondent6 Ålder

Examensår Behörighet

Tillgångar i dagsläget

L1

45 år

dec 1996

åk 1-7: sv,so,eng

åk 6 en-till-en dator, åk 4-5 2 st
klassuppsättningar till låg- och
mellanstadiet

L2

53 år

dec 1994

åk: 1-7, sv, so ; åk 1- åk 4-6 en-till-en iPad
9: mu

L3

45 år

2006

åk 4-9: eng, so
åk 3-9: sv (pga
erfarenhet)

åk 6 en-till-en dator, åk 4-5 2 st
klassuppsättningar till låg- och
mellanstadiet

L4

40 år

jan 2004

åk 4-9: sv, so

åk 6 en-till-en dator, åk 4-5 2 st
klassuppsättningar till låg- och
mellanstadiet

(Tabell 2)
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Samtliga respondenter benämns som L1-4 i resultat och diskussion
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6.3 Etiska principer
För att skydda respondenterna i undersökningen har vi under arbetets gång tagit hänsyn till
Vetenskapsrådets etiska principer om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav
och nyttjandekrav, vilka beskrivs av Björkdahl Ordell (2007). För att uppfylla informationsoch nyttjandekravet har vi informerat om undersökningens tillvägagångssätt, dess syfte och
hur materialet skulle komma att användas. Detta gjordes dels genom mail vid första kontakt
men också vid intervjutillfället då det lämnades ytterligare skriftlig information om detta
(Bilaga A). Den skriftliga informationen innehöll också information om
konfidentialitetskravet, alltså att materialet kommer att hanteras konfidentiellt och
respondenterna och skolorna kommer att benämnas med fiktiva namn. Vid intervjutillfället
fick de också skriva under på att de tagit del av denna information och att de ger sitt samtycke
till att delta, men med rätt att avbryta om de ville - detta för att ta hänsyn till samtyckeskravet.

6.4 Databearbetning
Utifrån studiens syfte och frågeställning valde vi att använda oss av det teoretiska ramverket
TPACK och implementeringsteorin för att besvara våra frågeställningar: Hur anser
svensklärare att de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning? Vilka delar önskar
svensklärare i årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala kompetens?. Genomförda intervjuer av
fyra lärare har spelats in och sammanlagt har cirka två timmars ljudupptagning transkriberats
i ett Worddokument som kom att omfatta cirka 40 sidor. Att ha intervjuerna inspelade har
underlättat både intervjuerna och analysarbetet då vi under intervjuerna har kunnat ha fullt
fokus på samtalen, utan att behöva anteckna allt som sades. I efterhand har vi sedan lyssnat
på inspelningarna och då kunnat gå tillbaka flera gånger för att kunna få transkriberingarna så
korrekta som möjligt. Vi har utelämnat de delar när respondenterna funderat tyst eller sagt
intetsägande ord som t.ex. öh, eh och hm. Bjørndal (2005, s. 87) menar att det är sådant som
inte tillför något sett till innehållet. Delar av transkriptionen kommer att finnas återgivet i
resultatet i detta arbete. Transkriptionen som publiceras här är skriven i skriftspråk, istället
för talspråk, detta för att Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 52-53) förklarar att det ökar
läsbarheten.
När transkriberingarna var gjorda skrev vi ut allt material för att kunna få överblick på allt
som framkommit. Därefter använde vi oss av vårt analysredskap, delar av det teoretiska
ramverket TPACK och implementeringsteorin, för att analysera materialet. Det utskrivna
materialet färgkodades med olika färger för att synliggöra de delar från TPACK som vi valt
att ta hänsyn till i vårt arbete (TK, TPK, TCK, TPACK). De olika delarna till respektive
kategori sattes sedan samman i egna dokument för att där få en överskådlig blick på allt som
berörde respektive kategori. I varje kategori-dokument analyserade vi sedan utifrån
analysverktygen som härstammar från implementeringsteorin och kan förekomma i olika
böjningar i analysen: kan, vill och förstå. Vi relaterade alltså de delar som fanns i varje
kategori (TK, TPK, TCK och TPACK) till om lärarnas uttalanden relaterade till om de kunde,
ville och/eller förstod.
Analysen har utgått från en deduktiv metod då vi valt att använda oss av TPACK och
Implementeringsteorin som teoretiskt ramverk. Begrepp inom TPACK har använts som
analysverktyg och kommenteras i relation till olika former av begreppen förstå, kan och vill
från implementeringsteorin. Våra intervjufrågor är kopplade till TPACK för att på bästa
möjliga sätt ge förutsättningar att få svar som kan analyseras enligt det analysverktyg som
faktiskt redan finns och som är genomarbetat - istället för att vi själva ska försöka formulera
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liknande kategorier. Kategorierna från TPACK som vi utgått från, och funnit data inom, är de
kategorier som redovisas i tabell 3, i vilken vi förtydligar kategorierna genom att koppla
samman dem med citat från intervjuerna. Resultatet i de olika kategorierna kommer i
resultatet att analyseras med hjälp av valda begrepp i olika form (kan, vill, förstå) från
Implementeringsteorin.
TK (Technological Knowledge) Kunskap
om olika teknologier, både analoga och
digitala, exempelvis böcker, whiteboard,
dator och surfplattor- både mjukvara och
hårdvara. Förståelse för teknologins
användningsmöjligheter.

Kommentarer om exempelvis vilken typ av
digitala verktyg som används. Till exempel:
“De använder ju datorn till det hela tiden.
Och de gör ju alltså ska de göra redovisning
så har de till exempel precis gjort en
powerpoint för att ha som stöd i sin
muntliga redovisning”.

TPK
(Technological
Pedagogical
Knowledge) Där TK och PK möts bildas
TPK, alltså en sammanlänkning av de olika
delarna.
Kunskap
att
förändra
undervisningen när olika teknologier
används. Läraren har kunskap om och
använder sig av olika pedagogiska fördelar i
de olika teknologierna men har också
kunskap om dess begränsningar.

Kommentarer om exempelvis hur och varför
de digitala verktygen används. Till exempel:
“Man kan ju, vissa elever motiveras ju mer
tex om man, man tänker man utgår ifrån
läroböcker eller vad man nu utgår ifrån för
undervisning så kan man ju, man kan ju få
in andra delar i ett spel tex som man ändå
lär sig på vägen men man kan ändå få in
liksom en annan motivation på vissa
elever”.

TCK (Technological Content Knowledge)
Där TK och CK möts bildas TCK. TCK
beskriver sambandet mellan teknologi och
ämne. Kunskap om hur man som lärare kan
använda teknologi för att framhäva olika
ämnesinnehåll. Man har kunskap om vilka
tekniska verktyg som lämpas bäst för visst
specifikt ämnesinnehåll.

Kommentarer om exempelvis hur de digitala
verktygen relateras till ämneskunskaperna.
Till exempel: “Alltså vad är det vi ska åt.
Vad är målet med lektionen? Vad är det vi
håller på och jobba kring. Det kan ju finnas
tillfällen
när
de
exempelvis
ska
sammanställa lite fakta kring ett område,
ska de använda datorerna tar det två gånger
så lång tid när det finns ganska bra i
boken”.

TPACK (Technological Pedagogical and
Content Knowledge)
TPACK kan ses som kärnan i modellen och
är en sammanlänkning av TK, PK och CK.
Läraren har kunskap om hur de olika
kompetenserna relaterar till varandra kunskap kring hur tekniken fungerar och hur
den kan användas pedagogiskt samt hur man
kan genom tekniken kan stärka, alternativt
förändra, beprövade pedagogiska metoder.

Kommentarer om exempelvis hur de digitala
verktygen sätts i relation till pedagogiken
och ämnet. Till exempel:
“den ofantliga tilltron till att, ja men jag har
dyslexi men nu har jag fått - ja det är ju inte
eleven själv som tycker detta utan det är
skolledning och kommuner som tycker att;
Ja men nu har ju hen Gismo Go,
Inläsningstjänst, Legimus och Skolstil.7 Ja
men dåså, då är det ju klart”

(Tabell 3)

7
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6.5 Validitet och reliabilitet
För att beskriva datainsamlingens kvalitet använder man sig av begreppen validitet och
reliabilitet. Bjereld, et al. (2009:112-113) skriver att för att en studie ska vara valid krävs att
studien är genomförd på ett sätt som säkerställer att man undersökt det som önskas
undersökas, utifrån studiens syfte och frågeställning. Bjereld, Demker och Hinnfors
(2009:112-113) skriver att om en undersökning har hög reliabilitet innebär det att det som
ämnats undersökas har undersökts med lämpliga metoder. Vi anser att vi med vår
intervjumetod gjort en undersökning som håller relativt låg reliabilitet, eftersom vi har valt att
använda oss av en intervjuguide där frågorna inte ställs i specifik turordning till alla
respondenter. Vi har genom intervjuerna fått ta del av några lärares resonemang om digitala
verktyg och deras digital kompetens. I detta avseende kan det bli svårt för andra att
genomföra liknande undersökning, eftersom alla lärare besitter olika kunskaper, samt att
lärarnas kunskaper kan utvecklas och förändras över tid, vilket kan påverka resultatet.
Studien behöver också innehålla god transparens, så att det ska vara möjligt för andra att göra
likvärdig undersökning. Vår studie redovisas här relativt transparent, det skulle kunna ge
möjlighet för andra att genomföra likvärdig undersökning. Däremot är studiens resultat inte
generaliserbart, eftersom det är en kvalitativ undersökning som genomförts med endast fyra
respondenter och är kontextbunden.

6.6 Metoddiskussion
Bjørndal (2005:90) beskriver intervjuer som fördelaktiga av den anledningen att det ger
ökade möjligheter att dels upptäcka detaljer, men också få förståelse för respondenten,
jämfört med en yttre observation. Med anledning av detta valde vi att använda oss av just
intervjuer av lärare istället för observation i klassrummet. Däremot poängterar Bjørndal
(2005:91) att intervjuer kräver mycket tid till förberedelser, genomförande och bearbetning.
Vi har valt att använda oss av samtal med samtalsguide, nackdelen med denna intervjumetod
är enligt Bjørndal (2005:113-114) att det kan vara svårt att jämföra respondenternas svar,
eftersom frågorna kan ha ställts i olika ordningsföljd och dessutom kan olika frågor ha ställts.
I denna studie har vi ändå valt att använda denna metod på grund av den fördel vi anser att
det är med den flexibla intervjumetoden. Flexibilitet framhävs som en styrka även av
Bjørndal (2005: 113-114). Dessutom har vi utgått från givet tema med några specifika frågor,
vilka berörts vid alla samtal, vilket vi anser tillräckligt för att vi ska kunna analysera
respondenternas svar på likvärdigt sätt. Vidare menar han (Bjørndal, 2005:90-91) att
intervjuer har den nackdelen att intervjuaren kan påverka respondentens svar så att dessa
färgas av intervjuarens åsikter och tankar. Han framhäver dock betydelsen av att man som
intervjuare redan innan intervjutillfället är medveten om denna möjliga påverkan för att på så
vis kunna begränsa en sådan påverkanseffekt (Bjørndal, 2005:91). Vi har varit medvetna om
denna möjliga effekt redan vid förberedande av intervjuerna och kan därför anse att vi har
begränsat vår påverkan på respondenternas svar i den mån vi kunnat.
De lärare som valdes till intervjustudien valdes genom ett tvåstegsurval, vilket beskrivs av
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). De beskriver att man först gör ett urval av den
primära urvalsenheter och därefter väljer ut specifika primärer i en enhet (ErikssonZetterquist & Ahrne, 2015). Vi har exempelvis först valt några skolor och sedan valde vi
personer ur de utvalda skolorna till vår intervju. Respondenterna som deltagit i intervjun
arbetar på skolor som vi tidigare varit i kontakt med av olika anledningar, vilket innebar att
vi var relativt kända för respondenterna, vilket kan ha påverkat deras svar på något vis.
Kihlström (2007) menar att detta kan vara problematiskt eftersom respondenterna riskerar att
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vinkla svaren. Å ena sidan kan det vara så att de sedan tidigare var bekanta med våra tankar
och därmed besvarade frågorna utifrån hur de tänkte att vi ville att de skulle svara. Å andra
sidan kan de ha känt sig tryggare i vår närvaro och därmed kunnat säga vad de faktiskt tycker
och tänker. Utfallet kan alltså ses som påverkat av vårt urval av deltagare i studien, då det
möjligen kunnat se annorlunda ut om deltagarna varit obekanta för oss som intervjuare.
Intervjuerna i studien genomfördes enskilt. Björndal (2005:114) lyfter fram nackdelar med att
genomföra intervjuer enskilt. De nackdelar som presenteras är att risken för en öppen dialog
minskar och är mer tidskrävande. Däremot lyfts fördelar som att respondenten vid enskild
intervju får större möjlighet att uttrycka sina åsikter än vid gruppintervjuer samt att man
vågar öppna sig mer. Genomför man en gruppintervju skapar det möjlighet för
respondenterna att ge utvecklade svar, eftersom de kompletterar varandra och resonerar
tillsammans och kommer därmed djupare in på området. Vårt val av insamlingsmetod är
alltså en bidragande orsak till utfallet, om vi valt att göra en studie med exempelvis
fokusgruppssamtal eller enkäter som insamlingsmetod hade utfallet med stor sannolikhet sett
annorlunda ut.
Vårt urval har bidragit till att vi enbart gjort fyra intervjuer, något som sett till vårt material
varit tillräckligt då vi anser oss ha uppnått en mättnad, likt den som beskrivs av ErikssonZetterquist och Ahrne (2015) när de föreslår att välja antal respondenter efterhand. De
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) har å andra sidan också lyft fram att 6-8 intervjuer kan
vara lagom till en kvalitativ intervjustudie, vilket vi alltså inte når upp till. Möjligen hade
utfallet blivit annorlunda om vi gjort ett större urval, liksom om vi valt att kontakta fler olika
skolor. Vår analysmetod har även den påverkat utfallet då vi utgått från en deduktiv
analysmetod och redan haft kategorier som vi valt att försöka urskilja i materialet. Vilket
innebär att det torde vara möjligt att urskilja andra kategorier och därmed få ett annat resultat
om man använder en annan analysmetod med andra analysverktyg på samma material.
Valet att enbart använda fyra respondenter, och alla inom ett ganska kort åldersspann, kan
även det ha påverkat resultatet. Svaren skulle kanske kunna skilja sig mer mellan lärare med
större åldersspann. Däremot har våra respondenter olika lång erfarenhet av att arbeta som
lärare, vilket kan ha bidragit till en viss skillnad i svaren. De två respondenter som haft sin
lärarexamen längst var också de som hade mest att tillföra i intervjusamtalen - varför det
också är de som lyfts fram en aning mer än övriga i resultatet. Samtliga respondenter förde ett
resonemang kring intervjufrågorna och har alla bidragit till undersökningen. Många gånger
sades samma saker bland samtliga, när något var annorlunda var det oftast de med längst
erfarenhet som hade mer att tillägga inom samma område - det är också därför det kan
upplevas presenteras mer av någon respondent än av annan.
Att resultatet blivit som det blivit kan alltså ha många orsaker. Dels kan det bero på att
respondenterna inte var obekanta med oss som intervjuare, vilket kan ha påverkat deras svar
på ett eller annat vis. De kan ha känt sig tryggare i att säga vad de tycker eftersom att vi redan
har en relation, men det kan också ha inneburit att de anade vad vi önskade för svar och
därmed har de svarat på ett - vad de trodde - önskvärt sätt. Dels kan det bero på det faktum att
de redan innan intervjun hade fått tillgång till de frågor som skulle komma att beröras, vilket
också kan ha påverkat deras svar eftersom att de då haft möjlighet att fundera och samtala
kring frågorna innan.
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7 Resultat och analys
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar: Hur anser svensklärare att de arbetar med
digitala material och verktyg i sin undervisning? och Vilka delar önskar svensklärare i
årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala kompetens? att besvaras och analyseras med hjälp av
TPACK och Implementeringsteorin. I denna studie kommer vi dock enbart att använda oss av
de delar av TPACK som relaterar till tekniska kunskaper (TK, TPK, TCK, TPACK).
Resultatet kommer att delas in i underrubriker som motsvarar studiens analysverktyg från
TPACK och under dessa kommer resultatet att analyseras i relation till analysverktygen (kan,
vill, förstår) från Implementeringsteorin. Begreppen kan, förstå och vill kommer att
förekomma i olika former. Resultatet baseras på en helhetssyn av svenskundervisning, då vi
anser det svårt att särskilja olika delar inom svenskämnet när det gäller det digitala arbetet.

7.1 Undervisning med digitala verktyg
Följande kapitel beskriver hur svensklärare anser att de arbetar med digitala verktyg i sin
undervisning som helhet. Avsnittet är indelat i fyra kategorier utifrån analysverktygen från
TPACK.

7.1.1 Användandet av digitala verktyg (TK)
Att ha kunskap om hur de teknologiska verktygen fungerar är nödvändigt för att kunna
implementera det i undervisningen och kommer benämnas i studien som TK (Technological
Knowledge). Under temat tekniska kunskaper, där man sätter lärarnas kunskaper i relation till
vad de använder i klassrummet har respondenternas svar visat att lärarna i studien använder
digitala verktyg både i hårdvara och mjukvara. Emellertid experimenterar de tillsammans
med eleverna. I intervjun synliggjordes att lärarna använder datorer och ipads framförallt som
skrivmaskiner, där eleverna ges uppgifter som de ska producera med hjälp av olika
skrivprogram, exempelvis Word, i svenskundervisningen. L1, L4 och L3 lyfter fram
fördelarna med att skriva på digitala verktyg, allt material finns förvarat på samma ställe,
samt att det blir enklare för eleverna att gå in och redigera i sina texter.
Just för att kunna redigera och kunna ändra och liksom bygga upp
texten på olika sätt. Så är det ju mycket bättre än att skriva för hand.
För då har man aldrig någon möjlighet att gå tillbaka in och ändra
igen. (L4)

Däremot lyfter L1 och L2 fram problematiken med att använda digitala verktyg i
undervisningen. De betonar en bristande funktion i det verktyg som används, att hårdvaran
eller mjukvaran inte orkar med tillräckligt mycket belastning, vilket resulterat i att lärarna
inte använder verktygen i den mån som de hade önskat. L1 och L2 har båda haft viljan att
utveckla sin undervisning och prova nya vägar, de har haft förståelsen för digitala verktyg
men det bristfälliga nätverket, funktionen, har utgjort ett hinder så de inte har kunnat. L1
arbetar i en klass där eleverna har tillgång till dator via en gemensam datorvagn. Hen ser
också svårigheterna med att använda digitala verktyg i undervisningen eftersom det ställer
andra krav på eleverna då belastningen på deras digitala kunskaper ökar, vilket det inte gör
för de klasser som har en egen dator. Eleverna i den klassen har tillägnat och fått kunskap för
att kunna använda verktygen på ett korrekt och användbart sätt, vilket resulterat i att de
skapat en förståelse som övriga elever inte kunnat. Å andra sidan menar läraren att desto mer
man tränar och använder digitala verktyg i undervisningen, ju mer kommer elevernas ovana
förflyktigas och de skapar digital kompetens. Detta är något eleverna på skolan kommer få
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möjlighet (kunna) till, då man planerar en-till-en under vårterminen. Det måste finnas
tillräckliga materiella resurser för att det ska vara genomförbart. L1 menar att då kommer fler
elever besitta likvärdiga kunskaper (förståelse).
Ett annat område där digitala verktyg ses som en fördel är vid olika redovisningsformer. Det
är framförallt L1 och L4 som lyfter fram dessa möjligheter och framhäver att de använder sig
av det i sin undervisning. De förklarar att både de och eleverna har tillräcklig digital
kompetens för att använda PowerPoint och andra digitala program, exempelvis iMovie, som
stöd vid muntliga presentationer. Det lyfts även fram i läroplanen under svenskan att eleverna
ska använda olika slags presentationsverktyg. Eleverna använder då lämpligt verktyg för att
presentera ett arbetsområde som de arbetat med.
De använder ju datorn till det hela tiden. Och de gör ju, alltså ska de
göra redovisning så har de till exempel precis gjort en PowerPoint för
att ha som stöd i sin muntliga redovisning. Dessutom har de ju provat
BookCreator nu med. (L1)

Trots lärarnas - till viss del - bristfälliga kunskap och tillgång till digitala verktyg lyfter L1
fram ett nytt arbetssätt/programvara som de tidigare inte arbetat med, dvs. Book Creator, ett
program där eleverna ges möjlighet att producera en egen digital bok där text, bild och ljud
samspelar. L1 förstår och vill utveckla undervisningen och använda andra pedagogiska och
digitala verktyg för att skapa variation och bredd i elevernas inlärning. Alla elever är olika
och lär sig på olika sätt, L1 menar att digitala verktyg kan fungera som ett stöd i
undervisningen för att kunna anpassa och ge eleverna likvärdiga förutsättningar. Däremot
känner L1 att hen inte kan använda funktionen/verktygen eftersom tillgängligheten till
hårdvaran är så låg.

7.1.2 Didaktisk användning (TPK)
Sambandet mellan de teknologiska funktionerna och de pedagogiska tankarna är centrala och
definieras här som TPK (Technological Pedagogical Knowledge). Alla respondenter uppger
att de använder sig av digitala verktyg (laptop/iPad) för att skapa texter och bearbeta dessa.
Anledningen till detta är att de menar att de teknologiska funktionerna underlättar
bearbetning av texterna då eleverna slipper att skriva om hela sin text för att utveckla och
förbättra den - vilket är en stor fördel när de börjar producera större textmängder.
Respondenterna ser alltså pedagogiska vinster med att använda digitala verktyg för
textframställning.
Vissa elever motiveras ju mer t.ex. om man utgår ifrån läroböcker så
kan man ju få in andra delar i ett spel tex, så man ändå lär sig på
vägen, man kan få in liksom en annan motivation på vissa elever. (L4)

L4 menar att motivationen hos eleverna kan öka om spel med lärandesyfte används, jämfört
med att enbart använda läroböcker, något även L2 framhåller. Vidare lyfter L4 fram att de
arbetar med bland annat Bingel8 för att kombinera den traditionella undervisningen med de
digitala verktygen. L1 resonerar vid annat tillfälle kring möjligheten att använda digitala
verktyg för att arbeta med tankekarta som beprövad pedagogisk metod, istället för analogt
som det görs nu. Hen menar att det möjligen hade kunnat finnas en pedagogisk vinst i att göra
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Bingel - en digital lärplattform som är sammankopplad med vissa analoga läromedelsböcker inom olika
ämnen.
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det digitalt då det skulle kunna underlätta tankekartan som redskap i svenskundervisningen
och minska risken för känslan av att det blir rörigt. L1 förstår alltså att det skulle kunna finnas
en pedagogisk vinst i att koppla in de digitala verktygen i den befintliga pedagogiska
metoden och hen uppger att hen skulle vilja göra det. Det som för L1 är ett hinder är att hen
inte kan göra det, hen saknar kompetens och kunskap i sådan mjukvara som skulle kunna
användas för önskat ändamål.
L2 förklarar att de under de senaste åren har arbetat mycket digitalt i all undervisning. Hen
menar att digitala verktyg möjliggör en enklare hantering av exempelvis arbete med text, bild
och ljud i samspel med varandra och dels ges möjlighet att utveckla redovisningsformer exempelvis film och digitala presentationer som stöd vid muntlig redovisning i svenskan.
Och vi använder de till mycket grejer. Vi har redan provat ganska
mycket läromedel och lärplattformar på iPad i olika former. Vi har
skrivit jättemycket på iPad. Vill du förbereda din redovisning på
papper – gör det. Vill du förbereda redovisning på iPad- gör det.
Skrivarbete får jag nästan aldrig längre önskemål om att skriva på
papper.. (L2)

Detta kan de genomföra då de vill och förstår att det finns pedagogiska vinster med detta och
har utrustningen som krävs för att kunna det. L2, och även L1 menar att en-till-en underlättar
genomförandet jämfört med om eleverna inte haft egna iPads/laptops. L2 uppger också att de
arbetar med både analoga och digitala uppgifter och förklarar att ibland har hen bestämt hur
de ska arbeta medan eleverna får välja andra gånger. Detta förklarar hen att hen gör för att ge
eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att själva ta ställning till och avgöra vad som är
effektivast för en själv. Elevernas valmöjlighet och inflytande i undervisningen synliggörs här
och såvida L2 inte ser någon särskild vinst med det analoga eller det digitala uppmanas
eleverna att själva ta ställning, vilket i sin tur innebär en ny träningsarena för eleverna.
Eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt är det viktigt med en varierad
undervisning och att man erbjuder eleverna olika möjligheter att utvecklas. L3 förklarar att
eleverna fått möjlighet att prova på olika sorters pedagogiska program som stöd för deras
språkutveckling. De har bland annat använt sig av Espresso9, inläsningstjänst och olika
sorters ordbehandlingsprogram. L3 lyfter fram att tjänsterna och stöden inte enbart använts av
elever med särskilt behov, utan använts flitigt av flera elever. Hen menar att det har varit till
stor fördel att få sin text uppläst för att få träna på saker som skiljetecken,
meningsformulering och styckesindelning. L3 upplever att det är mycket som framgår när
man får texten uppläst för sig. Vidare lyfter hen fram att de använder digitala verktyg i den
mån de kan, och kunskapen till vad som ska användas, för pedagogisk vinning. Både hen och
eleverna har förståelsen och kunskapen om hur de olika programmen fungerar och varför de
använder det. Det underlättar för eleverna när de ska producera sina texter, vilket resulterar i
att de skapar en vilja att fortsätta utvecklas.

7.1.3 Användandet av digitala verktyg i relation till svenskämnet (TCK)
Hur lärarna arbetar med digitala verktyg i relation till svenskämnet kommer att presenteras
här under TCK (Technological Content Knowledge). Respondenterna visar alla att de har
kompetens att relatera de teknologiska kunskaperna till ämnet som ämnas att läras. De menar
att det är viktigt att man besitter rätt kunskap för att välja rätt verktyg i relation till ämnet. Det
9
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är viktigt att vara medveten och tänka på vad man får ut av att använda verktyget, om det
finns en vinning i det inom arbetsområdet man arbetar med. Huret, förståelsen och varför
man väljer specifika arbetssätt måste vara större än viljan att använda det digitala verktyget.
Alltså vad är det vi ska åt. Vad är målet med lektionen? Vad är det vi
håller på och jobba kring. Det kan ju finnas tillfällen när de
exempelvis ska sammanställa lite fakta kring ett område, ska de
använda datorerna tar det två gånger så lång tid när det finns ganska
bra i boken. (L1)

L1 poängterar vikten av att kunna avgöra metoders lämplighet. Hen menar att inför
undervisningen värderar hen vilken metod som är lämpligast att använda, sett till de
pedagogiska vinsterna respektive metod kan ge. Samtliga respondenter ser fördelar med och
använder digitala verktyg i svenskundervisning för en utvecklad undervisning i källkritik.
Alla respondenterna menar att källkritiken har blivit en allt större del i undervisningen och
detta undervisningsmoment går in i flera delar i undervisningen. De förklarar att den stora
mängden lättillgänglig information bidrar till spännande diskussioner kring just källkritik,
varför de använder sig av digitala verktyg för att undervisa om källkritik. Fördelarna med att
använda internet för att söka information, säger L1, är att det ger möjlighet till färsk fakta och
statistik samt ett stort utbud av information. Nackdelen däremot, menar hen, är också att det
är ett stort utbud av information. Hen förklarar att det är viktigt att man funderar över vad det
är man vill att lärandet ska ha fokus på vid respektive tillfälle. Om syftet med lektionen är att
eleverna ska utveckla sin förmåga att skriva en faktatext, menar L1 att faktan som krävs
möjligen finns i en lärobok i tillräcklig utsträckning. Hen anser då att eleverna inte behöver
lägga lång tid på att söka pålitlig fakta från nätet, utan istället kan de lägga sin tid på att
formulera och strukturera en bra faktatext. För att formulera faktatexter kan det då lämpa sig
att använda digitala verktyg, snarare än att använda dem för att söka fakta.
Samtliga respondenter menar att de använder olika former av digitala verktyg för att
individanpassa ämnesinnehållet, exempelvis låta elever med lässvårigheter lyssna på texter
istället för att läsa.
Och det är klart att man ska kompensera men du ska inte kompensera,
du får ju inte sluta träna förrän du är åtminstone uppe i högstadiet en
bit eller upp i gymnasiet. Då kan du ju kompensera, då är det
hjälpmedel rakt av. Men när du går på mellanstadiet så får du inte ge
dig, då måste du fortfarande jobba. Och lågstadiet. Med din läsning,
för den kan fortfarande bli bättre och du har glädje av varenda liten
millimeter bättre den faktiskt blir (L2).

L2 lyfter somliga nackdelar med att använda digitala verktyg, eller att förlita sig på dessa, då
snarare i relation till beslutsfattande personer än sett ur ett elevperspektiv. Tilltron till de
digitala verktygen är ibland alldeles för stor anser hen. L2 förklarar att beslutsfattare ibland
ger licenser till olika programvara för att underlätta för exempelvis elever med dyslexi,
därefter anser de att problemet är löst. Detta medan L2, som är i verksamheten, fortsatt ser att
programmen inte löser problemet med att inte kunna läsa, utan de kompenserar enbart den
bristande läsförmågan, vilket alltså inte förbättrar läsförmågan. L2 menar att man kan
kompensera till viss del, men på mellanstadiet krävs det fortfarande lästräning, för läsningen
kan fortfarande förbättras och varje liten del bättre läsningen blir har eleverna glädje av. L2
ser alltså vad eleverna åstadkommer med de digitala verktygens hjälp, men märker också att
de inte är fulländade för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga och uppfylla
kunskapskraven. Hen förstår att man vill underlätta genom att använda de digitala
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programmen, men hen inser också att de inte kan förlita sig på att de digitala verktygen löser
alla problem - även om resurserna finns.

7.1.4 Teknisk, pedagogisk- och ämnesanvändning (TPACK)
Med anledning av förändringarna i läroplanen (Lgr11, Skolverket, 2017), ställs andra krav på
undervisningen. Resultatet av denna undersökningen har visat att deltagande lärare har viss
kompetens att relatera sina ämneskunskaper och sina pedagogiska kunskaper med rådande
teknologi, vilket beskrivs här under TPACK (Technological Pedagogical Content
Knowledge).
Respondenterna uppger att de använder sig av digitala verktyg på något sätt, men det görs
alltid utifrån något av kunskapskraven eller det centrala innehållet i svenskan (ämnet) och
används då som ett (pedagogiskt) verktyg för att möjliggöra att eleverna når längre sett till
deras utveckling.
För då finns det ingen energi över för att orka börja bearbeta. Så sätta
sig och börja sudda eller skriva små stjärnor eller .. det går ju inte, det
blir ju inte hållbart. Så att där känns det ju som att ska vi ha, och det är
ju också ett kunskapskrav, att kunna bearbeta texter, alltså det ingår ju
i svenskan. (L1)

L1 och L2 förklarar orimligheten i att skriva texter för hand, när det finns digitala verktyg
som möjliggör för eleverna att kunna nå de kunskapskrav som säger att eleverna ska kunna
skriva och bearbeta texter. De menar att det är ohållbart att låta eleverna skriva så stor
textmängd för hand och sedan dessutom bearbeta texten, därför ses de digitala verktygen som
en vinst vid användande som pedagogiskt verktyg för att nå de ämneskunskaper som
förväntas. Samtliga respondenter använder digitala verktyg vid textskapande i svenska, de
vill och förstår både fördelar och nackdelar sett till både pedagogik och ämneskunskap
dessutom uppger de att de faktiskt, till viss del, kan arbeta så när de nödvändiga resurserna
finns. L2 arbetar på en skola med en-till-en, medan övriga respondenter inte har en-till-en i
dagsläget, utan menar att det blir ett relativt stort moment att få fram datorer till alla eleverna.
Denna skillnaden gör att respondenternas svar skiljer sig lite åt; hos L2 kan man se de digitala
verktygen som implementerade i undervisningen, medan det hos övriga respondenter snarare
är så att kan-delen inte alltid uppfylls och därmed kan det inte ses som fullständigt
implementerat.
Samtliga respondenter förklarar att de använder och ser fördelar med digitala lärplattformar,
vilka ibland är skapade av läromedelsförlag, och man förespråkar då att man använder det
fysiska läromedlet i kombination med det digitala, kompletterande materialet. Fördelarna
med det digitala komplementet uppges vara att det bidrar till en mer varierad undervisning
och ger känslan av att vara mer av ett spel än undervisning, vilket tycks motivera somliga
elever ytterligare. Variationen i undervisningen anses bidra både till ökad motivation och
ökade möjligheter att anpassa undervisningen så att alla elever ges likvärdiga förutsättningar
att nå gällande kunskapskrav.
L2 poängterar att en av de största nackdelarna med de digitala verktygen och lärplattformarna
är den “enorma tilltro” som tycks finnas till dessa funktioner:
...det är den ofantliga tilltron till att, ja men jag har dyslexi men nu har
jag fått - ja det är ju inte eleven själv som tycker detta utan det är
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skolledning och kommuner som tycker att; Ja men nu har ju hen
Gismo Go, Inläsningstjänst, Legimus och Skolstil.10 Ja men då så, då
är det ju klart! (L2)

Hen menar att beslutsfattare inte alltid inser att det inte enbart fungerar att införa digitala
verktyg för att åstadkomma underverk. L2s upplevelse är att beslutsfattare menar att när elev
med exempelvis dyslexi har fått tillgång till digitala hjälpprogram så är problemet löst,
svårigheterna har kompenserats bort. Hen är skeptiskt till detta och menar att det inte är bra
att kompensera bort exempelvis läsningen redan på mellanstadiet, utan anser att den så
kallade tjatträningen behövs för att förbättra läsningen, vilket hen menar är möjligt att göra
åtminstone under mellan- och högstadieålder, men kan kompenseras helt under gymnasiet.
Dessutom menar L2 att det finns de elever som verkligen behöver ha en fysisk bok och inte
klarar av de många intryck och förändringar som en digital lärplattform kan innebära, detta
blir dock problematiskt i de fall då beslutsfattare fastslår att det inte får köpas in något fysiskt
material utan allt ska ske digitalt. Samtliga respondenter uppger dock att de arbetar digitalt i
de fall då de förstår att det kan ge någon vinst på något vis, men de poängterar att de värderar
denna lämplighet inför varje situation för att kunna organisera givande undervisning.

7.1.5 Sammanfattning
Genom intervjustudien har det framkommit att det finns en viss skillnad i hur man arbetar
med digitala verktyg beroende på vilka materiella resurser som finns på en skola. Det digitala
arbetet ses som en mer naturlig del i undervisningen där eleverna har tillgång till en-till-en, än
i skolor där flera klasser delar på en begränsad mängd digitala verktyg. Lärarna är insatta i de
digitala verktyg som används och uppger att de avgör om de ska använda digitala verktyg
eller inte genom att fundera över om det kan tillföra något eller inte i undervisningen, sett till
respektive lektions syfte och mål. Eleverna uppges ges möjlighet att ibland vara delaktiga i
beslut kring huruvida digitala verktyg ska användas eller ej. Digitala verktyg kan stundtals
beskrivas som skrivmaskiner, vilka uppges användas till stor del för att skriva och därmed få
användning av stavning och ordförståelse. Sammanfattningsvis säger lärarna i studien att de
använder digitala verktyg i undervisningen för att ge eleverna möjlighet att skriva och
bearbeta texter och källkritik genom informationssökning på nätet som leder fram till
spännande och intressanta diskussioner. Andra digitala verktyg och hjälpmedel som lärarna i
studien uppger att de använder, är olika lärplattformar för att anpassa undervisningen efter
varje individs behov och förutsättningar. Något som också lyfts av flertalet av lärarna är att
de använder digitala verktyg som olika presentationsprogram som stöd vid muntliga
framföranden för eleverna.

7.2 Lärares önskemål om kompetensutveckling
Följande avsnitt kommer att förklara vilka delar svensklärare i årskurs 4-6 önskar utveckla
inom sin digitala kompetens. Önskemålen kommer att vara indelade utifrån TPACK, dvs vad
respondenterna efterfrågar för kompetensutveckling inom de kategorier som vi har urskilt
(TK, TPK, TCK, TPACK) samt analyseras i relation till Implementeringsteorin (kan, vill,
förstå)
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Digitala hjälpprogram för att underlätta läsning och skrivning.
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7.2.1 Lärarnas tekniska kunskaper/kompetens (TK)
Resultatet visar att samtliga respondenter känner att de har tillräcklig digital kompetens för
att hantera det de idag gör och behöver göra, men de anger alla att det finns
utvecklingspotential:
Den kan alltid va bättre absolut, men jo jag tycker ändå att jag klarar
mig ganska bra. Och jag känner ändå att jag kan ha ro ibland att sitta
och leta, jag kan sitta och leta lite roliga ordspel och se vilka skulle vi
kunna köra här. (L2)

L2 anser sig ha digital kompetens för att “klara sig” och “jag kan ha ro ibland att sitta och
leta” kan tolkas som att hen faktiskt har en egen vilja i att lära sig mer. Samtliga uttrycker att
de har tillräcklig digital kompetens för att hantera det som idag krävs av dem, men L4
framhåller att hen inte har digital kompetens “till fullo”. L4 lyfter då samtidigt fram att det
krävs fler digitala verktyg och introduktion i dessa, varför vi anser att hens svar kan tolkas
som att även hen har tillräcklig digital kompetens sett till vad som krävs i dagsläget. Det hen
ser som bristfälligt för att utveckla den digitala kompetensen är att de fysiska resurserna
saknas, vilket gör att de inte kan arbeta mer digitalt. Respondenterna ser att de digitala
verktygen är vardag både för dem själva och för eleverna, hela samhället vilar på digitala
funktioner. De ser att det finns behov av att införa de digitala verktygen som en naturlig del i
undervisningen, inte minst för att det nu är ett krav (top-down-beslut) från Skolverket (2017)
att undervisningen inkluderar digitala inslag i de allra flesta ämnen, däribland svenska.
Samtliga lärare framhåller att deras elever använder mycket digitala verktyg som datorer och
ipads på fritiden, vilket synliggörs i L1 uttalande:
Men jag tänker alltså datorerna eller ipad eller mobilen det är ju så
mycket vardag för våra elever. Så att det känns ju som att den
kompetensen måste ju vi lärare också ha för att kunna utmana på rätt
sätt (L1).

Eleverna använder digitala verktyg så pass mycket att även om de som lärare har relativt god
digital kompetens så kan det vara svårt att utveckla den i takt med att eleverna utvecklar sin
digitala kompetens. Lärarna i studien menar att de måste utveckla sin digitala kompetens för
att kunna utmana varje individ, det gäller både hårdvara och mjukvara, exempelvis spel,
program, dator och ipad. Lärarna uttrycker en vilja att utveckla sin digitala kompetens för att
följa med i elevernas utveckling. De känner att de har förståelse för det de gör idag, men
upplever ett behov av att kunna utvecklas för att undervisningen inte ska stagnera. L2 lyfter
fram vikten av att underhålla sin digitala kompetens, att använda de digitala verktygen
kontinuerligt för att inte förlora redan vunnen kunskap. Men även nya idéer är av stor vikt för
att man ska kunna utveckla sin digitala kompetens, vilket framhävs i L3s uttalande:
Vill lära oss sådant som man kanske inte kan hitta själv, utan behöver
lite input i (L3).

De uttrycker alltså ett behov av att få inspiration från andra för att finna saker som kan
användas för att utmana eleverna i undervisningen. De kan hantera digitala verktyg och
använda en del av funktionerna, men de vill utveckla och utöka sin repertoar för att få en mer
varierad undervisning.
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7.2.2 Pedagogisk kompetens (TPK)
Kunskapen om tekniken som ses i relation till pedagogiken, benämner vi som TPK
(Technological pedagogical knowledge), och vi presenterar här hur lärarna i studien ser på
deras tekniska kunskaper i relation till deras didaktiska och pedagogiska möjligheter. Lärarna
behöver ha en inkörningstid för att hinna lära sig och komma fram till hur de digitala
verktygen kan ses som hjälpmedel i undervisningen. De måste kunna förstå och vilja och
dessutom måste de fysiska resurserna finnas för att de ska kunna. Lärarna i studien uppger att
ökad kompetens skulle kunna leda till en mer varierad undervisning, där man kan använda
olika former av lärplattformar för att anpassa undervisningen utifrån alla individers olikheter.
Tekniken kan bidra till större variation i undervisningen och därmed pedagogiska vinster .
L1 förklarar att de använder mycket tankekartor i sin svenskundervisning när eleverna
exempelvis ska skriva olika sorters texter. Däremot efterfrågar hen möjlighet att använda
teknik för att utveckla ett redan beprövat pedagogisk redskap. L1 visar ett stort intresse för att
vilja utveckla sin svenskundervisning och implementera mer digitala metoder, men däremot
brister den digitala kompetensen och hen vill därför utveckla sin förståelse för hur de kan
nyttjas. Dock lyfter L3 och L2 fram att även om man inte besitter rätt digitala kunskaper, kan
man ta hjälp av eleverna och deras kunskaper. Att man börjar i det lilla och leker sig fram,
provar olika vägar tillsammans med kollegor och elever.
Jag känner mycket såhär learning by doing och just att man tar
eleverna mycket till, dom är ju fantastiska i de digitala, de är ju inte
rädda heller för att ge sig ut i att vi kollar där, vi kollar där, nu ska vi
se om det funkar, så vi kan dra väldigt mycket nytta av eleverna där.
(L3)

Uttalandet från L3 speglar även övriga respondenternas tankar kring elevernas kunnande.
Samtliga respondenter uttrycker en öppenhet kring att ta hjälp av eleverna i situationer där de
själva inte upplever sig ha full kontroll. De uttrycker en vilja av att lära och lyckas, samtidigt
som de visar en förståelse för att de inte alltid kan allt, men att de kan ta hjälp av de resurser
(elever, kollegor) som faktiskt finns tillgängliga. “Learning by doing” används av L3 som en
förklaring till hur hen vill utveckla sin digitala kompetens, att lära genom att göra - själv eller
tillsammans - är alltså ett önskemål, dels från L3 men också från övriga respondenter.
Respondenterna i studien ser möjligheter med att använda olika pedagogiska spel i
undervisningen, de menar att det skapar både motivation och ett omedvetet lärande hos
eleverna. Däremot upplever lärarna att de saknar kunskapen och förståelsen om hur spelen
ska implementeras i undervisningen. Vilka spel ska man använda och hur ska man använda
dem? är frågor de ställer sig. Lärarna vill ha kunskap om hur dessa och även andra digitala
verktyg kan användas, för att att kunna integrera det i undervisningen, eftersom att de förstår
att det finns pedagogiska vinster i det.
Det har också blivit så att eftersom vi inte haft tillgång till enheter så
har det ju inte blivit att man direkt har haft en kompetensutbildning,
eller att man har satt sig in i olika.. man har ju märkt det till exempel,
vi har varit en eller två gånger på de här SETT-mässorna som finns
runt om i Sverige, vi har varit i Malmö och det är ju bara uppbyggt på
digitalt och föreläsningar. Och vi har lyssnat på vad olika lärare gör i
klassrummen med de digitala verktygen så blir man ju helt, alltså det
finns ju oändliga.. Och det har man ju inte riktigt satt sig in i då för att
man helt enkelt inte har haft de verktygen, då har man inte känt att
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man.. jag lär mig inte det för jag kan ju inte använda det just nu, sen är
det väl någonting som man skulle vilja göra (L3).

L3 menar att det ges en hel del inspiration på exempelvis mässor och föreläsningar, men
bristen på resurser gör att de inte tar till sig av den kunskap som förmedlas, eftersom de inte
kan arbeta med dem i klassrummet i önskad utsträckning. De vill arbeta och inspireras utifrån
de mässor de går på, men för att förstå helt och kunna genomföra det krävs resurser så att det
blir genomförbart, annars tycks de inte ta till sig av det som förmedlas. Samtliga lärare i
studien uppger också att de inte vill få all information på en gång, utan snarare få lära sig det
de önskar att lära sig och att det de ser går att applicera på den egna undervisningen.
L1 ser möjligheter att använda digitala hjälpmedel för att förändra utvecklingssamtalen, men
saknar kompetens om hur. Hen ser möjligheter med att använda tekniken för att förmedla
information om elevernas kunskapsnivåer till elev och vårdnadshavare:
Och också att man inför utvecklingssamtal och såhär kan göra rena
matriser så att föräldrarna kan få hem det och se det direkt från
berörda läraren och inte liksom behöver vänta till utvecklingssamtalen
utan eleverna blir mer uppdaterade utefter varje arbetsområde som
görs (L1).

Hen menar att man med hjälp av digitala verktyg, exempelvis Unikum, Infomentor eller
Fronter, kan göra tydliga matriser som tydliggör elevernas kunskapsnivåer i olika områden,
så att föräldrarna inte behöver vänta till utvecklingssamtalen för att se hur det går för deras
barn i skolan. Man ser alltså fördelar med att använda teknik för redovisning av
ämneskunskaper, ett sätt att förmedla ämneskunskaperna. För att det ska vara genomförbart
menar L1 att det krävs kompetensutveckling inom området, både för sig själv, skolan och
föräldrar för att skapa förståelse kring hur de kan användas på bästa sätt. Både L1 och L4
lyfter fram behov av att utveckla skolans system så att alla lärare kan få denna möjlighet,
vilket idag är bristfälligt eftersom att alla inte kan och förstår hur man hanterar programmet.

7.2.3 Digitala verktygs påverkan på svenskämnet (TCK)
Lärarnas tekniska kunskaper i samband med deras ämneskunskaper presenterar vi här under
TCK (Technological Content Knowledge) och berör vilken kompetensutveckling lärarna i
studien önskar utifrån teknik i relation till ämne. Lärarna i studien känner att de innehar en
viss digital kompetens, men att kunskaperna ständigt kan fortsätta att utvecklas på grund av
det digitaliserade samhälle vi lever i.
L1, liksom L3 och L4, lyfter fram att de önskar kunskap i hur man kan implementera digitala
verktyg i svenskundervisningen som en naturlig del. De menar att om de ser någon vinst i att
använda digitala verktyg i svenskundervisningen och det tjänar sitt syfte bättre än andra
metoder, så används de digitala verktygen. Däremot anser de att de till viss del saknar
kompetens för att fatta det beslutet, men även avsaknaden av digitala verktyg bidrar till att de
ibland inte kan använda sig av den metod som de anser lämpar sig bäst och vill använda.
Lärarna uppgav exempelvis att skrivning med digitala verktyg kunde tjäna sitt syfte bättre när
det gäller textbearbetning, men inte nödvändigtvis om syftet är att öva sin handstil. Däremot
kunde det upplevas svårare att fatta beslut kring om läsningen skulle göras genom analog
eller digital bok, det uppgavs vara svårare att motivera det ena eller andra. Samtliga lärare
uppgav att de använder teknik som ett hjälpmedel i svenskundervisningen när exempelvis
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eleverna eller de själva ska presentera arbeten, men också för att ha genomgångar. Att
använda digitala funktioner för att skapa texter och presentationer är kopplat till läroplanen
och exempelvis ínnehållet i kursplanen för svenska. L1 hävdar att hens digitala kompetens i
att använda presentationsprogrammet PowerPoint finns. Dock uppger hen att hen skulle vilja
utveckla sin digitala kompetens genom att använda andra former av presentationsprogram i
svenskundervisningen. Hen lyfter fram att de bland annat arbetat med programvaran Book
Creator, där eleverna hade i uppgift att skapa en digital bok:
Det hade varit roligt att bli säkrare på att kunna göra olika typer utav
såna digitala, där man har ett färdigt program som man kan använda
sig av (L1)

L1 uttrycker en önskan om att känna sig säkrare på att hantera olika digitala program som kan
användas för att tjäna undervisningens syfte och ge möjlighet att variera undervisningen. Hen
vill använda fler digitala funktioner och tycks förstå att det kan ge vinster sett till elevernas
tillägnande av ämneskunskaper, men upplever att hen inte riktigt kan på grund av att hen
känner sig osäker.

7.2.4 Lärarnas tekniska kunskaper i relation till deras pedagogiska
kompetens och ämneskompetens (TPACK)
Kombinationen av den pedagogiska kunskapen och ämneskunskaper i relation till tekniken
presenteras här under TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Lärarna
visar stundtals denna kompetens när de talar om utvecklingsbehov hos dem själva inom
digitala verktyg. De reflekterar över vikten av att prioritera sin tid och göra det på ett så bra
sätt som möjligt, L1 förklarar att det är av stor vikt att det digitala verkligen känns som ett
stort behov för att man ska prioritera sin tid till att arbeta med att utveckla sin digitala
kompetens - störst behov går först i prioriteringen. Det innebär att de egentligen förstår att de
behöver viss kompetensutveckling, men de kan inte lägga sin tid på denna
kompetensutveckling, även om de vill, för de ser andra behov som är större och därmed
behöver prioriteras framför den egna kompetensutvecklingen. De anser alltså att digitala
verktyg bör vara en naturlig del i undervisningen, men lyfter också fram att man inte ska lita
blint på de digitala verktygens förmåga:
...liksom smart på det viset att man måste kunna se farorna, man
måste kunna se möjligheterna. (L4)

L4 förklarar att det gäller att vara mediasmart och ha förmågan att värdera möjligheter och
hinder med digitala verktyg. Alla respondenter är eniga i att det digitala inte kan ersätta allt
annat, de menar att flera delar kräver annat än just digitala verktyg och ibland kan digitala
verktyg snarare vara ett hinder än en bättre förutsättning för något eller någon. De förstår att
det finns fördelar med att använda digitala verktyg, men kan också se de nackdelar som
kommer med dessa. De talar om att de ser till lämpligheten när de avgör om digitala verktyg
ska inkluderas i undervisningen eller inte, det handlar då om att de behöver ha och utveckla
förmågan att avgöra om de kan tillföra någon vinst - antingen pedagogiskt eller ämnesmässigt
- eller om det snarare utgör ett hinder på något sätt. Respondenternas svar visar att de förstår
varför de digitala verktygen används och vill använda dessa när de anser det lämpligt,
samtidigt gör bristen på tillgängliga digitala verktyg att de inte alltid kan använda dem på
önskar sätt.
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Jag tror mycket på att använda sig av det faktiskt, att använda oss av
det, försöka få in det vardagliga i och kunna använda också elevernas
tex minecraft och sådant och få in det, man skulle vinna mycket på
att.. Ja det finns massor saker såklart som de håller på med på fritiden
som man sen skulle kunna applicera. Lätt att få in i kunskapskraven
tänker jag. (L3)

L3 poängterar betydelsen av att involvera eleverna och deras intressen i undervisningen för
att öka deras inflytande och motivation, på så vis menar hen att man också kan använda det
vardagliga som en pedagogisk metod för att nå kunskapskraven i svenska. För att göra detta
krävs det också att man som lärare är trygg i sin roll. L1 menar att mycket troligtvis handlar
om självförtroende, att de ska våga prova för att upptäcka om det lyckas eller inte. Alla
respondenter lyfter fram kollegorna - både de på den fysiska arbetsplatsen och
branschkollegor via sociala medier - som viktiga inspirations- och kunskapskällor, är man
trygg bland kollegorna kan man också lättare delge varandra tips och diskutera vad som
fungerade och vad som inte gjorde det. Detta anser de kan appliceras på frågan om vilken
kompetensutveckling de önskar, de menar alltså att de ser stora vinster med att diskutera med
varandra för att få inspiration kring hur de kan arbeta med digitala verktyg som ett
pedagogiskt hjälpmedel för att ge eleverna möjlighet att utvecklas ytterligare. Genom en
gemensam vilja bland kollegorna att lära sig nytt ökar också förståelsen, och möjligheterna
att påverka så att de kan arbeta som önskat torde öka med ökad förståelse.

7.2.5 Sammanfattning
Resultatet visar att samtliga respondenter känner att de har tillräcklig digital kompetens för
att hantera det som de idag gör och behöver göra, men de anger alla att det finns
utvecklingspotential inom ovanstående områden. Även om lärarna besitter tillräcklig digital
kompetens om presentationsverktyget PowerPoint, önskas ändå utveckling inom övriga
presentationsverktyg som är lämpade att användas i undervisningen. Gemensamt för samtliga
respondenter är att det finns önskemål om kompetensutveckling som innebär både teori och
praktik; det framhålls som viktigt att få input från andra samtidigt som man lägger stor vikt
vid att själv få utföra det praktiskt. Respondenterna lyfter fram att de önskar fortsatt
kompetensutveckling om hur man kan integrera digitala verktyg i undervisningen så att
eleverna motiveras till att vilja utveckla sina språkliga kunskaper. Det handlar alltså om att
lärarna vill utveckla sin kompetens och förmåga att se pedagogiska och ämnesmässiga vinster
med de digitala verktyg som man använder sig av. Lärarna menar att det är av pedagogisk
vinst att använda pedagogiska spel i svenskundervisningen, men saknar kunskapen om att
värdera, när, varför, hur och vilka verktyg man ska använda.
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8 Resultatdiskussion
I detta avsnitt kommer delar av studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning
och har inslag av våra egna tolkningar. Diskussionen är uppdelad utifrån studiens två
frågeställningar: Hur anser svensklärare att de arbetar med digitala verktyg i sin
undervisning? Vilka delar önskar svensklärare i årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala
kompetens?. Även i detta avsnitt kommer diskussionen stundtals att relateras till
analysverktygen (TK, TCK, TPK, TPACK, förstå, kan, vill) liksom de gjorde i avsnitt 7
Resultat och analys.

8.1 Hur anser svensklärare att de arbetar med digitala material
och verktyg i sin undervisning?
Lärarna i vår intervjustudie för resonemang om att det hade blivit lättare att inkludera och
arbeta med de digitala verktygen som en naturlig del i undervisningen om det infördes en-tillen (TPK). Det kan också synliggöras genom att det i den skola där det redan vid
intervjutillfället fanns en-till-en förekom en undervisning där de digitala verktygen var ett
naturligt hjälpmedel och en självklarhet i många sammanhang. Skolverket (2016) har genom
sin publicerade Nationella IT-strategi gått ut med att alla elever i årskurs 1-9 ska ha tillgång
till eget digitalt verktyg 2022, vilket tycks kunna tolkas som en viktig satsning för att även
kunna få de digitala verktygen som ett naturligt inslag i undervisningen. EU (EU-rätten,
2006) har angett digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande.
Intervjustudien visar att lärarna menar att undervisningen kan komma att förändras, och de
digitala verktygen bli ett naturligt hjälpmedel i undervisningen, om det införs en-till-en.
Däremot menar Tallvid (2015), att även om man har en-till-en, innebär inte det att lärarna
besitter tillräcklig digital kompetens och förståelse, vilket resulterar i att lärarna ändå inte
kunde använda och integrera de digitala verktygen i svenskundervisningen.
Resultatet i studien visar att beroende på vilka digitala materiella resurser (TK) som finns att
tillgå på skolan, arbetar respondenterna på olika sätt på grund av vad de kan använda.
Respondenterna i studien uppger att de framförallt använder digitala verktyg och hjälpmedel i
svenskundervisningen som skrivmaskiner, där eleverna lättare kunde bearbeta sina texter
(TPK). Det står även i läroplanen (Lgr11, Skolverket, 2017:249), att eleverna ska få möjlighet
att med hjälp av digitala verktyg träna redigering, stavning och ordförståelse. Detta stöds
även i tidigare forskning, där Erixon (2010), menar att möjligheten att producera texter ökade
med hjälp av datorn som digitalt verktyg, än när eleverna producerade texter för hand.
Erixon (2010) framhäver även möjligheten för individualisering, när man implementerar
digitala verktyg i undervisningen för att främja elevers läs- och skrivsvårigheter.
Intervjustudiens resultat framhäver inte lika tydligt dessa möjligheter i hur de arbetar,
däremot menar lärarna i studien att de inte förstår, men att de vill få kompetensutveckling
samt att det skulle kunna möjliggöra att anpassa undervisningen utifrån alla individers
olikheter.
Vidare visar studiens resultat att lärarna uppger att de använder digitala verktyg och program
i form av spel i svenskundervisningen, vilket ger en pedagogisk vinst genom att elevernas
motivation ökar (TPK). Eleverna får möjlighet att arbeta med metoder utifrån deras intresse,
vilket kan resultera i ökad språkinlärning hos eleverna. Även Fleischers (2013) resultat,
liksom Takalas (2013) resultat, visar dessa tecken på motivation hos eleverna, som man
tidigare inte har sett när man inte implementerade digitala verktyg i svenskundervisningen.
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Andra pedagogiska vinster som vår studies resultat visar är att lärarna säger sig arbeta kring
att eleverna ska ges möjlighet att på sikt utveckla en förmåga att själva avgöra vilken metod
och arbetssätt som lämpar sig att använda (TPK). Passar det bäst att använda digitala verktyg
eller analoga för att nå bäst resultat sett till både pedagogiska metoder och ämnesinnehåll
(TPACK)? Detta kan relateras till Skolverket (2017) som framhåller skolan som en viktig
faktor för att fostra eleverna till samhällsmedborgare som kan använda digital teknik för att
verka i samhället och i det egna livet. De revideringar som gjorts i Lgr11 (Skolverket, 2017)
ger större utrymme för digitala verktyg i undervisningen och därmed ställs också högre krav
på att ge eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens i relation till andra
färdigheter.
Eleverna ska, efter grundskolan, kunna använda sig av digital teknik för att verka i samhället
och i det egna livet (Lgr11, Skolverket, 2017). De ska ges möjlighet att driva sin egen
utveckling framåt genom att använda modern teknik och olika uttrycksmedel (Lgr11,
Skolverket, 2017). Fleischers (2013) studie visar att lärarna ser digitala verktyg som positivt i
undervisningen och menar att användandet av dessa påverkar elevernas lärande positivt.
Även Fälth et al. (2014) synliggör fördelar med att integrera digitala verktyg i
undervisningen. Detta ligger också i linje med vad vår intervjustudie funnit, lärarna lyfter
fram flera fördelar med de digitala verktygen. Lärarna anser att undervisning med digitala
verktyg bidrar till att skapa variation i undervisningen (TPK) och de uppger också att de
använder digitala verktyg för att låta eleverna söka färsk, pålitlig information (TCK).
Skolverket (Lgr11, 2017) tydliggör att eleverna ska få använda digitala verktyg för att göra
informationssökningar på olika sätt, vilket tydligt framgår framförallt hos L4, som förklarar
att eleverna ständigt har sin iPad som ett naturligt verktyg i undervisningen. Vårt resultat
framhäver dock även nackdelar med att använda digitala verktyg i undervisningen, vilka
respondenterna är noga med att poängtera att de reflekterar kring inför respektive moment då
de strävar efter att använda de undervisningsmetoder som är mest främjande för elevernas
lärande.

8.2 Vilken typ av digital kompetensutveckling efterfrågar
svensklärare?
I motsats till både Fleischers (2013) och Håkansson Lindqvists (2015) resultat, vilka visade
att lärarna hade bristande digital kompetens och saknade kunskap om hur de kunde använda
de digitala verktygen i undervisningen på ett främjande sätt, så visade vår intervjustudie att
lärarna anser att de har tillräcklig digital kompetens och förståelse i relation till det de
behöver kunna hantera i dagsläget (TPACK). Samtidigt lämnar de utrymme för att det finns
utvecklingspotential, men menar ändå att de är relativt trygga i den kompetens de nu besitter.
Skillnaderna i dessa resultat kan bero på den stora tidsskillnad det är mellan vår studies och
Fleischers (2013) respektive Håkansson Lindqvists (2015) studiers genomförande. Med
anledning av att den digitala utvecklingen har gått fort har det uppenbarligen hänt en del
kring den digitala kompetensen. Idag är de digitala verktygen vardag för många, vilket
innebär att vi också har en annan relation till dem idag än vad vi hade för 5-10 år sedan.
Dessutom är det olika lärare som deltagit i de olika studierna och även mängden deltagare
skiljer sig, vilket även det kan ha bidragit till att denna studies resultat ligger i motsats till
både Fleischers (2013) och Håkansson Lindqvists (2015) resultat.
Resultatet i studien visar att lärarna vill ha fortsatt kompetensutveckling i hur man kan
implementera digitala verktyg i undervisningen för att möjliggöra vinst sett till både
pedagogiken, men också till elevernas möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper (TPACK).
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Lärarna framhåller att de använder digital teknik (TK) i sin undervisning, däremot efterfrågar
de kunskap om hur man på bästa sätt kan integrera digitala verktyg för att möjliggöra lärandet
hos eleverna i svenskämnet (TPACK) för att öka förståelsen. Detta stöds av tidigare forskning
som framhåller att lärarna i respektive studie också saknade kunskap i hur man på bästa sätt
använder digitala verktyg för att främja elevernas lärande (Håkansson Lindqvist, 2015,
Linares et al., 2016). Linares et al. (2016) menar också att utnyttja verktygen i
undervisningen i största mån, ställer andra krav och kompetens hos lärarna för att kunna
värdera lämpligheten i de digitala verktyg man väljer att använda för att framhålla innehållet
och syftet med undervisningen på bästa sätt. I liknelse med Linares et al. (2016), visar
intervjustudiens resultat att lärarna efterfrågar kompetensutveckling inom att värdera när
pedagogiska spel lämpas att användas i undervisningen, då det ökar motivation och
språkutveckling hos eleverna. De menar att de saknar kompetens om vad de ska använda, hur
de ska använda det och varför, dvs vilken pedagogisk vinst det utgör i sammanhanget och hur
denna vinst ska åstadkommas. Att använda digitala pedagogiska spel i svenskundervisningen,
menade lärarna i studien möjliggör för individanpassning. Detta visar även Fälth et al. (2014)
resultat, då lärarna enklare kunde inkludera elever som har någon form av läs- och
skrivsvårighet och lärarna kunde anpassa innehållet i de digitala program som användes
utifrån varje individs behov.
Vidare lyfter studiens resultat fram att lärarna uppger att kompetensutveckling inom digital
kompetens skapar möjligheter att variera undervisningen (TPK) och anpassa den utifrån varje
individs behov. De menar att digitala verktyg ökar variationen och möjligheterna i
svenskundervisningen, vilket resulterar i pedagogiska vinster, något även Fleischer (2013),
Fälth et al. (2014) och Takala (2013) framhäver i tidigare forskning då lärarna i deras studier
menar att elevernas lärande påverkades positivt. Fälths (2014) resultat visar att lärarna
uppgav att de lättare kunde variera och inkludera alla elever i undervisningen trots
svårigheter när de arbetade med digitala verktyg. Detta eftersom de delvis kunde anpassa
innehållet i de olika programmen som eleverna arbetade med.
Lärarna i Linares et al. (2016, s. 65) studie upplevde att de hade vilja och behov av
kompetensutveckling och en ökad förståelse för att utveckla sin digitala kompetens, ett led i
att utveckla denna var att införa checklista som stöd för att värdera digitala verktygs
lämplighet. Lärarna i vår intervjustudie uppgav att de hade tillräcklig digital kompetens och
förståelse i nuläget, men att det finns vilja till utvecklingspotential, de antydde däremot
ingenting om att denna utvecklingspotential skulle kunna gynnas av något hjälpmedel likt det
Linares et. al. (2016) arbetade med. Vårt resultat visar istället att lärarna önskar
kompetensutveckling i form av olika workshops där de får varva teori och praktik. De önskar
att få input från någon för att sedan arbeta vidare med det på något vis, exempelvis genom
olika uppdrag. Det har framkommit att Skolverket (2015), på uppdrag av regeringen, ska
bidra till att utveckla lärarnas digitala kompetens - för att använda digitala verktyg både i
planering och i undervisning - genom bland annat stödmaterial och kompetensutveckling.
Denna kompetensutveckling skulle, enligt vår studies resultat, kunna falla väl ut om det
innefattar en kombination av teoretisk och praktisk övning.

31

9 Konklusion
Syftet är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i
svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att
vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och
ämnesspecifika kunskaper. Vår sammantagna slutsats, sett till båda frågeställningarna
tillsammans, är att det ligger på huvudmannanivå att förse lärare med resurser så att de kan
utveckla sin digitala kompetens för att kunna implementera de digitala verktygen i
undervisningen på ett gynnsamt sätt. Slutsatsen grundar sig på de centrala delarna i studiens
två frågeställningar.
Hur anser svensklärare att de arbetar med digitala material och verktyg i sin undervisning?
Svensklärarna uppger att de idag arbetar digitalt till viss del, men avsaknad av en-till-en tycks
orsaka att de digitala delarna hämmas. Däremot lyfter de fram att användandet av digitala
verktyg underlättar för redigering och producering av text, när man skriver på en ipad/dator
eller övriga verktyg med skrivprogram. Lärarna i studien framhäver också att de använder
olika program, forum och spel för att motivationen hos eleverna ska öka, för att främja deras
språkutveckling, däremot inte i den utsträckning som de hade velat.
Vilka delar önskar svensklärare i årskurs 4-6 utveckla inom sin digitala kompetens?
Lärarna har tillräcklig digital kompetens för att hantera det de i dagsläget behöver, men de ser
utvecklingspotential. Kompetensutvecklingen bör kombinera teori och praktik på lämplig
nivå och innefatta innehåll som anses relevant för respektive lärare. Lärarna i studien uppger
att de önskar fortsatt kompetensutveckling om hur man kan integrera digitala verktyg i
undervisningen för att skapa variation, vilket torde resultera i ökad motivation hos eleverna.
Lärarna vill få kunskap kring hur man värderar lämpligheten i de digitala verktyg och
program som finns, för att hitta både pedagogiska och ämnesmässiga vinster.
Sammanfattningsvis visar alltså studien att lärarna önskar utveckla flera delar inom sin
digitala kompetens, de vill få en ökad bredd på sin tekniska kunskap för att kunna relatera
den både till sina pedagogiska kunskaper och sina ämneskunskaper.
Vi hoppas att denna studie kunnat bidra med kunskap till detta forskningsfält och därmed når
ut till lärare, rektorer och huvudmän. Vår förhoppning är att studien kan ses som relevant och
inspirerande för skolverksamheten i stort och att den gett en inblick i vad huvudmännen kan
behöva tänka på när det gäller både implementering och digital kompetensutveckling för sin
personal. Dessutom tror vi att lärare kan inspireras av idéerna från respondenterna kring hur
man kan arbeta digitalt i klassrummet. Arbetet med denna studie har bidragit till många
lärdomar för oss som personer, både som forskare och som yrkesverksamma lärare. Studien
har gett oss kunskap kring kvalitativa undersökningsmetoder och dess fördelar och nackdelar.
Rollen som intervjuare har bidragit till att vi fått möjlighet att utveckla vår förmåga att
kommunicera och gett en tankeställare kring hur viktigt det är att frågor formuleras så att
respondenterna har möjlighet att ge svar på det som efterfrågas. Vidare har vårt teoretiska
ramverk bidragit till att vi dels har fått kunskap om de teoretiska perspektiven, och dels att vi
har blivit uppmärksamma på dess innebörd och funktion. Kunskapen kring TPACK har
exempelvis gjort oss ytterligare medvetna kring vilka delar vi som lärare behöver hantera för
att nå till just TPACK. Implementeringsteorin har bidragit till större insikt i hur presenterade
beslut kan tas emot beroende på var de fattats och vilka förutsättningar som finns för att
införliva dessa. Denna insikt anser vi oss kunna applicera i klassrummet bland eleverna
också, beroende på hur vi väljer att fatta beslut kan det tas emot på olika sätt av eleverna och
därmed ge olika konsekvenser. Sett till våra roller som lärare har vi också funnit tips och
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idéer kring hur den digitala kompetensen kan utvecklas och kanske framförallt vilka delar det
skulle kunna vara som är bristfälliga. För att ge möjlighet att ytterligare utveckla dessa
kunskaper anser vi att det skulle finnas vidare behov av att undersöka hur den upplevda
digitala kompetensen ser ut en tid efter att revideringarna i Läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) trätt i kraft den 1 juli 2018. Men också
hur undervisningen påverkas av den förändrade läroplanen och om den ser olika ut när en-tillen införts på de skolor där det hittills inte varit det.
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11 Bilagor
11.1 Bilaga A

Information om intervjudeltagande
Vi, Anna Gunnarsson och Johanna Nilsson, går sista terminen på
Grundlärarutbildningen åk 4-6 vid Högskolan i Halmstad och ska nu skriva
examensarbete 2. Syftet med denna studie är att undersöka verksamma lärares syn på
och uppfattning om digitala verktyg och digital kompetens. Intervjuerna kommer att
spelas in och transkriberas för att sedan analyseras i forskningssyfte. Uppgifterna
kommer att hanteras konfidentiellt, deltagande respondenter och skolor kommer att
redovisas med fiktiva namn. Insamlat material kommer enbart att användas för att göra
examensarbete 2 och datamaterialet kommer att förstöras efter slutfört arbete. Som
deltagare har man när som helst under intervjun rätt att avbryta sin medverkan om så
önskas.
Jag samtycker till att delta i intervjun och att mina svar därmed blir en del av
undersökningen beskriven ovan.
Namnteckning:____________________________________________

11.2 Bilaga B
Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor
● Hur gammal är du?
● När avslutade du din lärarutbildning?
● Hur länge har du arbetat som lärare?
Lärare
●

Vad är digitalt för dig?
○ Arbetar ni digitalt i klassrummet? Varför?
○ Vad arbetar ni med då och hur arbetar ni?
○ Hur skulle du vilja arbeta med digitala verktygen?
○ Vad krävs för att det ska var möjligt?
○ Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i
svenskundervisningen?
● Vad innebär digital kompetens för dig?
○ Vad krävs för det? Har du tillräcklig digital kompetens enligt din egen
uppfattning?
○ Hur har du fått det? Eget intresse, egna utbildningar, beordrade
utbildningar?
●
Vad känner du behov av för ytterligare kompetensutveckling för att öka din
digitala kompetens?
● Vad påverkar om du använder digitala verktyg i undervisningen eller ej?
○ Hur får du reda på/nys om vad som kan användas?
○ Har du stött på några nackdelar/fördelar med att använda digitala verktyg?
○ Hur använder ni skolans lärplattform? Skulle det vara möjligt att använda
på annat/fler sätt? Varför/varför inte?
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