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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate the attitude and experience teachers have with 
digital learning materials. More specifically it seeks to find out to what extent the 
teachers use the digital learning materials, what positive and negative aspects the 
teachers themselves can see with their material but also if the material includes a guide, 
if it’s to any help to the teachers and what kind of training they have received in their 
digital learning material. Through the study, my conclusion is the following; the extent 
of the use of the learning material varies from teacher to teacher. The study also shows 
that participating teachers rarely uses just one learning material, but instead opts for a 
variety of materials, mixing both textbooks with digital learning materials. Further the 
studies shows that the biggest pro with these tools are that it’s easier to individualize the 
education while the biggest con is a lack of training in the specific tool or the fact that 
every student has the ability to go on the internet instead of working on their school 
work, the teachers’ guide is to somewhat use and there are some who wish for more 
training to be able to use their digital learning materials efficiently.  
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1 Inledning 
Våren 2018 gick jag ut på VFU och blev placerad på en skola som det läsåret testade 
Gleerups, ett etablerat digitalt läromedel, under en period. Jag fick då chansen att arbeta 
med detta läromedel och testa hur det fungerade, tillsammans med resten av lärarna på 
skolan.  Mina tre ämnen är engelska, historia och geografi och jag fick då en möjlighet 
att testa Gleerups i alla dessa ämnen. Jag upplevde själv att det kanske var lite svårt i 
början men att det blev gradvis lättare och jag fick en fundering. Hur använder andra 
lärare sig av dessa digitala läromedel och hur fungerar det för dem? Eleverna som jag 
fick arbeta med var alla mer negativa till det digitala och uppfattade det som svårt att 
navigera och hitta i samt att det blev jobbigt att läsa mycket text på datorn.  

Att det pågår en digitalisering av både samhälle och skola är det ingen som kan 
förneka. Men IT i skolan har pågått redan från 1974 då den första datorn till en skola 
köptes in och programmet Dator I Skola (DIS) påbörjades. Detta följdes under 80-90 tal 
av en IT-våg i hela samhället som ledde till en ökad dataanvändning. 1994 kom internet 
till skolan och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bildades, denna 
stiftelse hade då som uppgift att stärka Sveriges konkurrenskraft genom IT-användning. 
I sekelskiftet kom en ny satsning med datorer till lärare samt utbildning av lärare inom 
IT. Följandevis inledde Skolverket år 2008 en studie på IT i skolan, både på de IT 
hårdvaror som finns och den attityd som finns hos personal och elever. 

Vidare beslutade regeringen (fd. regeringen Löfven) under 2017 om en nationell 
digitaliseringsstrategi inom skolväsendet vilket ledde till en revidering av 
styrdokumenten i juli 2018. Detta beslut innefattade en del mål och ett av målen var att 
den svenska skolan skulle bli ledande med att ta vara på de möjligheter som finns med 
digitalisering. Detta leder då till en satsning på digitala läromedel. 

I Den nya läromedelsdebatten (2018) diskuterar 12 skribenter vikten av läromedel i 
undervisningen. Alla 12 skribenter har anknytning till skolan och sin egen version om 
just hur mycket läromedel betyder samt i vilken utsträckning som läromedel ska 
användas. Något som de däremot alla är överens om är just betydelsen av kvalitén av 
läromedel. Hallberg pekar ut att frågan om läromedel har spelat alldeles för liten roll i 
den pågående skoldebatten under de senaste åren. (2018, 41) 

Digitala läromedel är relativt nytt inom skolan och många av dem är i en fas där de 
långsamt börjat testa hur dessa läromedel funkar. Forskning inom just detta är ännu ett 
ganska litet område men mycket av det som finns fokuserar antingen på innehållet eller 
helt enkelt på läromedlet, alltså det verktyg som används, i många fall en dator. Det jag 
saknar är helt enkelt en genomgång av det praktiska. Hur upplever lärarna att det funkar 
med dessa tjänster? Hjälper eller stjälper det undervisningen att ha läromedlet digitalt 
istället för tryckt?   
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur aktiva lärare upplever de digitala 
läromedel som de använder i sitt arbete. Mer precist syftar det till att ta reda på i vilken 
utsträckning digitala läromedel används, finns det anledningar bakom varför de används 
mycket eller lite, vilka fördelar och nackdelar ser läraren med de digitala läromedlen? 
Till vilken nytta kommer lärarmaterialet egentligen, finns det ett lärarmaterial? Studien 
syftar också på att ta reda på om lärarens fortbildning är tillräcklig. För att ta reda på det 
genomfördes studien med följande frågeställningar: 
 

1. I vilken utsträckning används digitala läromedel i undervisningen? 
2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser läraren med digitala läromedel? 
3. Till vilken nytta är lärarmaterialet och är lärarens fortbildning tillräcklig? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

 
3.1 Begreppet läromedel, lärverktyg och lärplattform 
Då det kommer till ”tryckta läromedel” är det ett begrepp som många förstår och tar till 
sig direkt, säger du tryckta läromedel tänker vi direkt på de textböcker och arbetsböcker 
som finns ute i skolan. Men säger vi ”digitala läromedel”, kan det direkt bli lite klurigt. 
Under studiens gång kom det fram en del förvirring gällande just begreppet ”Digitala 
läromedel”.  

Begreppet ”läromedel” har ingen klar definition, som skolverket själva säger på sin 
hemsida. Däremot hänvisar de till skolförordningen från 1971 som beskriver läromedel 
som resurser som kan användas i en undervisningssituation (Skolverket, 2015). 
Skolplanen från 1980 beskriver läromedel som något som lärare och elever kommer 
överens om att använda för att uppnå målen. (Lgr 80, 50).  

Dock finns det ytterligare begrepp som lätt kan blandas ihop med digitala 
läromedel och det är då begreppet digitala verktyg.  

Digitala verktyg syftar då på både den hård-och mjukvara som ska hjälpa eleverna 
med deras lärande. Exempel på mjukvaror är appar1, pedagogiska program, webbsidor 
eller inläsningstjänst2. Hårdvara syftar till det faktiska fysiska som tillexempel datorer, 
iPads och andra surfplattor, interaktiva tavlor och mobiltelefoner (Hylén 2013, Löfving 
2012). 

Då begreppet digitala läromedel är till viss del förvirrande kommer jag i denna 
studie nämna etablerade digitala läromedel då jag pratar om hemsidor som erbjuder sin 
”bok” via internet, till exempel Gleerups, CLIO online och Digilär. 

Vidare finns det även utbildningsplattformar eller lärplattformar som skolor kan 
använda sig av. Dessa plattformar har ingen direkt koppling till de digitala läromedlen 
men då de används dagligen och ofta i samband med digitala läromedel är de värda att 
nämna. Syftet med dessa plattformar är för att kunna samla allt på ett och samma ställe. 
Många av dessa webbtjänster har sidor där eleverna kan se sitt schema, sina läxor samt 
har tillgång till provkalender och så vidare. Via dessa tjänster kan lärarna lägga upp 
läxor, eleverna kan lämna in sina uppgifter och föräldrar kan sjukanmäla sina barn. 
Några exempel på plattformar som används idag är InfoMentor, SkolSoft, Google 
Classroom och Vclass. 

 

                                                
1 En app är ett dataprogram designat för att användas på mobila enheter, till exempel smartphones eller 

surfplattor. 
2 Inläsningstjänst är en webbsida med inlästa läromedel, lättlästa läromedel och studiestöd i ljudform och 

finns till som stöd för elever med lässvårigheter. 



 8 

3.2 Lärares IKT-kompetens 
IT, informationsteknik, var ett begrepp som kom till under 1990-talet (Riis, 2010) och 
senare myntades IKT. IT är ett välkänt begrepp som de flesta har en aning om vad det 
innefattar, men IKT har inte alls fått samma utbredning. (Granath & Vannestål, 2008). 
IKT är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik och motsvarar då 
engelskans ICT, Information and Communication Technology. Skillnaden mellan IT 
och IKT är hårfin men begreppen är särskilda då IKT vill lägga mer fokus på den 
kommunikation mellan människor som möjliggörs av IT.  

2008 gav regeringen Skolverket i uppdrag att undersöka IT i skolan, detta rörde 
både IT-användningen och IT-kompetensen som finns i skola och inom vuxenutbildning 
och 2009 publicerades den första delrapporten i denna studie. I den rapporten framkom 
det att 60% av grundskolans lärare kände att de hade en ganska eller mycket bra IT-
kompetens. Av de lärare som deltog i rapporten hade majoriteten av dem fått en 
grundläggande utbildning i datorkunskap och ordbehandling. I denna grundutbildning 
hade de då ingått hur en söker information på nätet, skapar presentationer och 
kommunicera hed hjälp av internet. Däremot framkommer det i denna delrapport att 
hälften av alla deltagande lärare känner att de behöver mer fortbildning för att kunna 
använda IT i pedagogiskt syfte. Av deltagarna använde 20% datorn dagligen, 36% varje 
vecka och de övriga mer sällan (Skolverket 2009). 

Del nummer två av rapporten publicerades 2010 och redovisar hur elever, barn och 
även vuxenstudenter använder sig av datorn i utbildningssystemet samt hur de ser sin 
egen IT-kompetens (Skolverket 2010). I denna delrapport framkom det att elever i 
svenska skolan har ett gott självförtroende när det kommer till datoranvändning. 
Arbetssättet med datorer inom undervisningen var också något som redovisades i denna 
del av undersökningen, och här kom det fram att yngre elever använder sig av datorn 
mindre än äldre. Majoriteten av eleverna i årskurserna 4-6 svarade att de använder 
datorn i skolan medans 45% svarade att de använde den mer sällan än en gång i 
månaden eller inget alls. I 2010s delrapport redovisades även skillnaden mellan de olika 
ämnena. Det ämne som då använde datorer och annan IT minst var matematik.  

Skolinspektionen inspekterar regelbundet skolor runt om i landet för att 
säkerhetsställa att de följer de lagar och regler som existerar, men de utför även 
granskningar inom vissa områden och har bedömt att det finns ett utvecklingsbehov 
inom IT i skolan. Bedömningen från skolinspektionen, som då delvis utgått från det 
regeringsuppdrag de fick 2008, innehåller en del förslag på hur den pedagogiska IT-
användningen kan förbättras. För en ökad pedagogisk användning av IT föreslår 
skolinspektionen att diskussioner med en pedagogisk inriktning på IT:s möjligheter och 
begräsningar samt användandet av tydliga strategier. Skolverket säger att det finns en 
pedagogisk potential för IT i skolan men lärarna behöver få en möjlighet att utveckla sin 
kompetens och förtroende till IT. 

Brister i både hårt-och mjukvara kan påverka lärarens attityd till IT-användning och 
även begränsa dem i vilken mån de använder sig av IT, skriver både Skolverket och 
Hylén (2011). Angående undervisningsmaterial som finns tillgängligt på webben 
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skriver Skolverket att hälften av de tillfrågade lärarna ansåg att det som fanns inte mötte 
de förväntningar som de hade. 75% av lärarna ansåg att den IT-kompetens som fanns på 
deras skola inte var tillräcklig och 66% upplevde att det tekniska stödet som fanns var 
svagt (2009). En annan faktor som spelar in på lärarens attityd till IT är 
kompetensutvecklingen. Trots att svenska lärares kompetens är god i en internationell 
jämförelse är attityden betydligt mer negativ hos svenska lärare än många andra länder. 
Detta visas även i Skolverkets undersökning där de säger att kompetensutveckling 
”lösryckt ur sitt sammanhang inte är nog för att öka användningen av IT eller förändra 
lärarens attityder” (2009b, 8). 

 
3.3 Läromedlets roll i skolan 
2007 publicerade Korsell Läromedel: det fria valet? : om lärarens användning av 
läromedel där hon byggt vidare på sin D-uppsats. Som grund till detta arbete använde 
hon sig av klassrumsobservationer och intervjuer. Korsell började med att leta efter 
mönster i läromedelsanvändningen och finner snabbt att ”Läroboken som läromedel är 
fortfarande vanlig i undervisningen, men den är inte allenarådande.” (2007, 96) men 
även det som kallas lärarproducerat material förekommer (2007, 97) 

Juhlin Svensson beskriver läroböcker som ”det väsentligaste redskapet för både 
lärare och elever i dagens skola.” (Nya redskap för lärare, 2000, 15) Då dessa böcker 
publicerades så hade den fysiska läroboken en tydlig hög status, vilket kanske inte är så 
konstigt med den långa tradition som den fysiska läroboken har. Vidare fortsätter 
Svensson att ”I långt över 100 år har den funnits som redskap i undervisningen […]” 
(2000, 21) och att den fungerar som ”[…] en förbindelselänk mellan läraren och eleven 
och den sökta kunskapen.” (2000, 21) Traditioner är något som människan håller hårt i 
och denna tradition har då funnits under en lång tid så det kan bara antas att det är svårt 
för andra läromedel än de fysiska att få fäste.  

 
 
3.4 Digitala verktyg och läromedel 

Perselli (2014) undersökte hur lärare upplever digitala resurser i undervisningen 
och poängterar att lärare inte bör ses som ett homogent kollektiv (2014, 201), då den 
individuella grunden för den individuella lärarens undervisning kommer från personliga 
erfarenheter och upplevelser. I undersökningen kommer det fram att attityden mot 
digitala resurser varierar otroligt bland lärarna och mycket av detta beror på den 
varierade kunskapen av IT lärarna har. (2014, 201) I denna undersökning kommer det 
också fram vad det är lärarna förväntar sig av de digitala resurserna. De förväntar sig att 
få mer tid till elever som behöver stöd, fortbildning och innehållet i kursplanen. (2014, 
201) 

Haelermans (2017) har genom klassrumsstudier undersökt digitala läromedels 
effekt på elevers resultat. I samband med forskningslitteratur har hon kommit fram till 
att lärarens attityd till digitala läromedel har en stor betydelse för elevernas prestation. 
(Haelermans, 2017, 13) Studien har också visat att IKT i undervisningen kan vara 
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effektiv men läraren spelar en stor roll i det. IKT i undervisningen syftar på all teknik 
som finns i utbildningssyfte, till exempel, datorer, surfplattor, interaktiva tavlor samt 
mjukvaror som undervisningsspel eller digitala inlärningsverktyg (2017:9). Första steget 
för att kunna använda IKT på ett effektivt sätt är att ha tillgång till digitala verktyg, 
dessutom är det viktigt att läraren känner sig trygg samt ser nyttan med IKT. (2017, 9) 

Att försöka beskriva hur digitala verktyg används kan vara lite klurigt men ett 
enkelt sätt att försöka är att mäta hur många datorer som finns. (Hylén, 2013) Då man 
mäter antalet datorer är ett vanligt sätt att antingen mäta antalet elever som delar på en 
dator eller antalet datorer per hundra elever. Enligt Hylén (2013) har detta mått fått 
motsägelser då det viktiga är hur datorerna används, och inte hur många som finns i 
skolorna. Han fortsätter och menar att användningssättet påverkas av antalet datorer 
som finns, därför är denna typ av mått en meningsfull del. (Hylén, 2013, 9). Statistik 
över skolans datoranvändning under 2000-talet har dock varit begränsad, detta på grund 
av att det endast är Skolverket som samlat in denna typ av data. I en mätning från 
OECD (2011), som använde data från 2009, visar det sig att på de svenska skolorna 
fanns det endast 43 datorer per 100 elever i 15-års ålder, vilket då låg under OECD-
genomsnittet (OECD 2011, refererad i Hylén 2013, 9). Survey of Schools: ICT in 
Education, en annan internationell studie visas det att elever i åttonde klass delar 2,3 
elever per bärbar, vilket placerar Sverige lägst bland de 27 länder som deltog i studien 
(European Schoolnet 2013, 36). I en studie fann Skolverket (2009a, 9) att varannan 
grundskola är hälften av datorerna äldre än 3 år. Denna studie följdes upp 2013 där det 
visade sig en klar förändring och närmare 75% av datorerna var yngre än 3 år. 

Den svenska skolans datoranvändning ligger nära det Europeiska genomsnittet, 
både läraren och elevens användning (European Schoolnet 2013, OECD 2011). 
European Schoolnet (2013, 14) fann att elever som använder sig mest av digitala 
verktyg under lektionen har en lärare som har ett stort förtroende till sin kunskap och 
sitt användande av digitala verktyg, sociala medier och kunskap att kunna använda 
internet på ett tillförlitligt sätt. Studien refererar till dessa lärare som ”digitalt 
självsäkra” (European Schoolnet 2013, 14).  

Lärarens engagemang och intresse kan vara avgörande för lärarens användning av 
digitala verktyg menar Jedeskog (2000, 94). Rädsla och obehag kan uppstå vid 
bristande kompetens och stöd, vilket i sin tur kan leda till att användandet helt enkelt 
inte blir av. Lärarens attityd mot de digitala verktygen kan bli negativ ifall tillgången till 
digitala verktyg på arbetsplatsen är begränsad, till exempel om flera lärare blir hänvisad 
till en dator (Skolverket 2009b, 4). 

En positiv aspekt som forskning visat att digitala verktyg, alltså till exempel datorer 
och surfplattor, kan bidra till är förhöjd motivation inför skolarbetet (Skarin 2006, 7). I 
en undersökning från 2000 menar Jedeskog att elevernas kunskaper inte blir bättre bara 
av att använda datorn, men däremot finns det en höjning i motivationen att lära sig hos 
dem. Motivationen kommer till eleverna då de får känslan av att uppgifterna de arbetar 
med fyller sitt syfte. Digitala verktyg i samband med detta skapar då en helhet i elevers 
lärprocess på ett sånt sätt att det förstärker effekten av lektionen som mer långsiktig 
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(Skarin 2007, 24). I sin forskning av en till en dator till eleverna visar Holocomb (2009) 
att de digitala verktygen har skapat ett större engagemang hos eleverna och mer närvaro 
i skolan. Att ge eleverna en egen dator har visat sig ge effekter som färre 
disciplinproblem och en höjd motivation. Denna studie visar också att eleverna är mer 
aktiva för eget lärande och reflekterar oftare. 

I tidigare studier utförda av Silvernail och Lane (2004) visas det att 70% av 
eleverna med egen dator har blivit bättre på att organisera och göra färdigt sitt 
skolarbete men även så skapar de arbeten med en högre kvalité. Silvernail gjorde 2011 
ännu en undersökning där det kommer fram att dessa digitala verktyg uppskattas även 
av lärarna. Av de lärare som deltog i studien uppgav 80% av dem att laptops hjälpt dem 
med att undersöka och lära ut ett bredare ämnesinnehåll. Något som de digitala 
verktygen gör bra är, enligt Jedeskog (1998, 19) att fånga upp alla elever. Digitala 
verktyg möjliggör en individualiserad undervisning. 

Larsson (som refereras i Gädenfors 2010, 230ff) har gjort en sammanställning för 
teknikstöd i lärande och då kommit fram till 6 kriterier. Om teknikstöd används i 
undervisningen på ett sånt sätt att dessa 6 kriterier uppfylls ska det då främja kunskap, 
förståelse och ge eleven en ökad motivation (Larsson, refererad i Gärdenfors 2010, 
230ff). 

1. Tekniken ska stödja interaktivitet: Det ska finnas en möjlighet för 
användaren att påverka förloppet. Det kan finnas olika nivåer av 
interaktivitet. Läromedel som blir digitala kan lätt bara bli en bok på datorn. 
Om användaren kan till exempel söka, välja och läsa valfri information blir 
mötet med det tekniska mycket mer interaktivt. 

2. Tekniken ska förhoppningsvis ge återkopplingar till eleverna: Detta kan ses 
som en typ av interaktivitet eftersom eleverna får en sorts feedback på 
användandet av tekniken. Ett exempel på detta är e-learningprogram där 
användaren gör ett avsnitt, som då ofta handlar om ett visst område, och i 
slutet av avsnittet får de göra ett test som programmet sedan ger feedback på 
för att se vad användaren lärt sig. 

3. Tekniken ska använda narrativa former: Det digitala verktyget ska erbjuda 
olika sätt att presentera en berättelse. Till exempel genom text, tal, bilder 
och film. 

4. Tekniken ska kunna anpassas efter elevernas olika lärstilar: 
Undervisningen ska kunna individualiseras på ett bättre sätt med hjälp av 
teknik, samt kunna presentera material på olika sätt. 

5. Tekniken ska erbjuda olika former för samarbete: De digitala verktygen är 
ofta utformade på ett sånt sätt att en ensam individ kan arbeta med ett 
material, tillsammans med teknik som stödjer samarbete mellan flera 
användare.  

6. Tekniken ska stödja metakognition: Med hjälp from digitala verktyg ska 
användaren kunna gå tillbaka till en specifik lärsituation för att få 
återkoppling. Exempel i detta fall kan läraren lägga upp alla elevers arbete 
anonymt för att sedan uppmuntra dem att jämföra sin egen lösning med de 
andra elevernas (Gärdenfors 2010, 230ff). 
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4 Metod och material 
Undersökningen håller sig till stor del av en kvalitativ analys, då jag har tolkat svar jag 
får, men det har kommit in en del kvantitativa inslag. Undersökningen började med 
enkäter och avslutades med individuella och djupgående intervjuer med aktiva lärare.  
 
4.1  Enkäter 

4.1.1 Enkät 1 
Den första enkäten som genomfördes bestod av åtta stycken frågor. Denna enkät bestod 
av sakfrågor där de antingen hade ett par olika alternativ, ja-eller-nej alternativ eller 
kortsvarsfrågor där de fritt kunde lämna ett svar.  

Enkäten inleddes med dessa fyra frågor: 
 

Fråga 1. Ange vilken ort du jobbar i. 
 
Fråga 2. Vilket/Vilka ämne/n undervisar du i? 
 
Fråga 3. Vilka årskurser undervisar du i? 
 
Fråga 4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Dessa frågor hade för avsikt att lägga en grund för att senare kunna dra eventuella 
paralleller mellan olika mönster mellan lärarens ämne, kommun, årskurs eller hur länge 
de jobbat. 

Följande tre frågor var också endast till för att lägga en grund till undersökningen, 
se hur många lärare som använder sig 100% digitalt, 100% tryckta, om de blandar eller 
annat. 
 

Fråga 5. Vilken typ av läromedel använder du i undervisningen? 
- Digitala läromedel 
- Tryckta läromedel 
- Både digitala och tryckta 
- Annat: _______ 

 
Fråga 6. Du som jobbar med tryckta läromedel, har du tidigare jobbat med digitala 

läromedel? 
 
Fråga 7. Använder du samma typ av läromedel i all din undervisning? 
 

Då denna enkät också delvis syftar till att identifiera lärare som kan vara av intresse att 
intervjua i senare skeden ställdes även fråga 6, angående de lärare som jobbar med 
tryckta läromedel.  
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Fråga 8 var en kortsvars fråga som var angående vem som beslutat angående 
läromedel. 
 

Fråga 8. Vem beslutar om vilka läromedel du använder? 
 
Denna fråga var av intresse för att se vilken typ av läromedel de jobbade med, om de 
blandat eller endast använder en typ av läromedel och om det finns ett sammanhang 
mellan den beslutande rösten. 

Denna enkät publicerades den 12/9-2018 i en facebookgrupp som heter Nätverk för 
lärare i engelska. Då det är lätt att missa inlägg på facebook publicerade jag länken 
ytterligare en gång en vecka senare för att eventuellt fånga upp fler som kunde tänka sig 
att svara. Efter en vecka mejlade jag även ut länken till skolor som jag visste använde 
sig av digitala läromedel men. Vidare gick jag även in på de olika etablerade 
läromedlens hemsidor för att se om de hade särskilda listor, men det var endast 
Gleerups som hade en lista på deras pilotskolor i södra Sverige.  

En aspekt som jag valt att studera lite närmare är ifall att det finns en skillnad 
mellan vem som bestämmer vilka läromedel som ska användas beroende på årskurs 
eller storlek på kommunen som skolan ingår i. Gränsen mellan stor och liten kommun 
satte jag baserad på SLKs indelning. En liten kommun är då en kommun med mindre än 
40.000 invånare.  

4.1.2 Enkät 2 
Enkät nummer 2 bestod av 17 lite mer omfattande frågor angående lärarens upplevelse 
av det digitala läromedel som de jobbar med. Här var det ett par sakfrågor men också 
några attitydfrågor. 

De första fyra frågorna var återkommande frågor från första enkäten. 
 

Fråga 1. Ange vilken ort du jobbar i. 
 
Fråga 2. Vilket/Vilka ämne/n undervisar du i? 

 
Fråga 3. Vilka årskurser undervisar du i? 
 
Fråga 4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Anledningen till att de återkom för att än en gång kunna studera eventuella trender och 
sammanhang mellan ort, ämnen, årskurs, hur länge de arbetat och de svar som de senare 
gav i studien. 

Fråga 5 var en kortsvarsfråga där läraren kunde fylla i svaret själv. Frågan syftar till 
att ta reda på vilket digitalt läromedel läraren använder sig av. 
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Fråga 5. Vilket digitalt läromedel använder du dig mest av? (om du använder flera, 
ange det du använder mest) 

 
Denna fråga syftade på att ta reda på om det finns ett läromedel som är större och 
används i större utsträckning av de deltagande lärarna. Om det nu råkar sig att många av 
de tillfrågande lärare använder sig av samma läromedel kan brister och styrkor hos det 
läromedlet identifierats. 
Fråga 6 är ännu en återkommande fråga, och precis som i förra enkäten är det en 
kortsvarsfråga där läraren endast behöver svara. 
 

Fråga 6. Vem beslutade om vilka läromedel du använder? 
 
I denna enkät syftade den här frågan till att identifiera eventuella mönster och trender 
hos lärare som själva valt sitt läromedel, har de bra eller mindre bra upplevelser, samt 
lärare som arbetar med material som skolledning valt åt dem, hur upplever de sitt 
material kontra de andra? 

Till fråga 7 och 12 gavs lärarna en möjlighet att svara antingen ja eller nej, men de 
kunde också svara ”annat” och lägga till en egen kommentar om läraren själv hade 
något att tillägga på denna fråga.  
 

Fråga 7. Har du blivit erbjuden fortbildning i detta läromedel? 
 

Fråga 12. Erbjuder läromedlet lärarmaterial? 
 
Anledningen till att jag valt att ha ett ”annat” alternativ till båda dessa frågor, där läraren 
kan skriva en kommentar, är just för att jag ville ge läraren som svarar en möjlighet till 
att uttrycka sig ifall de hade någon synpunkt eller något de ville dela med sig av just 
angående det området av deras digitala läromedel. 

Fråga 8 var en fråga som besvarades på en skala mellan 10 – 100% angående hur 
mycket läraren använde sig av digitala läromedel i sin egen undervisning. 

 
Fråga 8. I vilken omfattning använder du digitala läromedel i undervisningen? 
 

Då detta är en utgångspunkt i studien kändes det relevant att be lärarna uppskatta i just 
vilken utsträckning de använder sig av digitala läromedel. Det gjorde det också 
intressant att senare till intervjuerna gå tillbaka och fråga läraren om varför de använde 
sitt läromedel lite eller mycket. 

I denna enkät kom även 6 stycken frågor som besvarades på en likertskala, alltså en 
skala där, i just denna studie, en låg siffra är ”mindre bra” och hög siffra är ”mycket 
bra.” 
 

Fråga 9. Hur upplever du att eleverna tar emot texterna? 
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Fråga 10. Hur upplever du att eleverna tar emot uppgifterna? 
 
Fråga 11. Hur fungerar det att navigera i läromedlet? 
 
Fråga 13. Är lärarmaterialet till läromedlet användbart för dig? 

 
Fråga 14. Hur upplever du att läromedlet mottas av eleverna? 

 
Fråga 16. Hur fungerar det att arbeta med digitala läromedel jämfört med de 
tryckta läromedel du använt tidigare? 

 
Här kunde läraren ge mellan 1-4 poäng per fråga, förutom på fråga 14 där de kunde ge 
1-5 poäng. Dessa frågor är en form av attitydfrågor, något som Trost (2012) säger att en 
bör vara försiktig med. För många attitydfrågor kan leda till att den som svarar på 
intervjun lessnar. Jag valde att ha dessa attitydfrågor på detta sätt för att göra det lätt och 
snabbt som möjligt för lärare som tar sig tid att svara, trots att de flesta är ganska 
upptagna i vardagen.  

Fråga 12 var ytterligare en ja, nej eller ”annat” fråga där läraren kunde lämna en 
kortare kommentar ifall de bedömde det som nödvändigt.  

 
Fråga 12. Erbjuder läromedlet lärarmaterial? 

 
Anledningen till att jag valt att ha ett ”annat” alternativ till både fråga 7 och fråga 12 där 
läraren kan skriva en kommentar, är just för att jag ville ge läraren som svarar en 
möjlighet till att uttrycka sig ifall de hade någon synpunkt eller något de ville dela med 
sig av just angående  

Fråga 15 var en kortsvarsfråga där läraren kunde skriva allt ifrån en siffra till ett par 
meningar.  
 

Fråga 15. Hur lång tid brukar det ta för eleverna att hitta det de ska jobba med 
under lektionen? 
 
Denna fråga var endast till för att försöka knyta ihop med navigationen i läromedlet. 
Ifall läraren uppfattade navigationen i läromedlet som mindre bra, tog det isåfall längre 
tid för eleverna att komma igång? 

Sista frågan var en öppen fråga. 
 

Fråga 17. Har du något att tillägga? 
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Här fick läraren skriva exakt vad de ville, något de kände de inte hade fått delge eller 
liknande. Det kändes relevant att ha med denna som en möjlighet för lärare att uttrycka 
sig angående digitala läromedel. 

Enkät nummer 2 mejlades ut allt eftersom att lärare som svarat på enkät 1 angett att 
de kunde tänka sig fortsätta svara på frågor. Även här kunde läraren lämna sin e-mejl 
ifall de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  

 
 
4.2 Intervjuer 
De lärare som deltog i intervjuer var lärare som i sina enkäter angett att de var villiga att 
delta. Jag kontaktade dem via den mejl de frivilligt angett och bestämde en tid för 
intervjun. Intervjuerna skedde via telefon och i början av samtalet fick de frågan om de 
var villiga att låta mig spela in. Inspelningen finns endast som fil på en dator samt är jag 
den enda som har tillgång till deras kontaktuppgifter. Alla lärare är som nämnt tidigare 
anonyma och då studien inte avser att studera skillnader mellan könen har jag valt att 
använda mig av könsneutrala namn som pseudonymer och pronomen.  

Intervjuerna såg ut på lite olika sätt då de var byggda på vad läraren svarat i 
enkäten. Lärarna fick en möjlighet att ge mer insikt till varför de svarat som de svarat 
och jag fick möjlighet att i de senare intervjuerna se om lärarna höll med varandra. 

Om kunskap skriver Kvale & Brinkman (2014, 85) att det produceras genom 
samspelet mellan de två parterna. Vidare skriver de att den producerade kunskapens 
kvalité till stor del beror på intervjuarens konst att kunna ställa rätt frågor och följa upp 
dessa men också hela samtalsklimatet i sig. Att intervjua är en konst som en lär sig 
genom övning, för att få ut mycket av mina intervjuer använde jag mig av bekanta och 
genomförde korta testintervjuer. Då lärarna som jag intervjuade intervjua redan hade 
genomfört två enkäter kom enkäterna att ligga som grund till intervjun.  

Alla lärare i studien är anonyma och blev i början av intervjun informerade om 
följande: 

1. Syftet med studien är att få en uppfattning om hur lärare i svenska skolan 
känner om digitala läromedel. 

2. De kommer att vara 100% anonyma.  
3. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till personliga uppgifter. 
4. Innehållet från denna intervju kommer endast användas till denna studie. 

 
4.2.1 Intervjufrågor 
Då de olika lärare som intervjuats till denna studie redan gjort enkäten och gett mig ett 
antal svar redan kom ingen intervju att bli den andra lik. Ett par frågor var dock 
desamma: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med digitala läromedel? 
• Vilka didaktiska förändringar, om några, har du fått göra? 
• Blev ni erbjudna fortbildning? Hur såg den fortbildningen ut? 
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• Vad är det som gör lärarmaterialet användbart för dig? / Hur skulle 
lärarmaterialet behöva förändras för att det skulle vara användbart för dig?  

Övriga frågor varierade lite baserat på vad läraren svarat på enkäten innan. Tyckte 
de att navigationen i läromedlet var svårt bad jag dem berätta lite om det, tyckte de att 
texterna fungerade men inte uppgifterna bad jag dem utveckla och berätta vad som var 
bra med uppgifterna. Alla intervjuer som genomfördes gjordes via telefon där jag ringde 
upp de som skulle intervjuas på min iPhone och spelade in på min dator direkt i 
programmet Audacity.  

4.2.2 Transkribering 
Jag har valt att transkribera mina intervjuer på ett talspråkligt sätt. Jag har också 
inkluderat en del pauser och betänkeljud, men fokus ligger på vad det är som den 
intervjuade sagt och inte hur hen har sagt det. 
 
 
4.3 Metoddiskussion  
I denna studie deltog 74 lärare i första enkäten, 23 i andra och 4 blev intervjuade. Det är 
en väldigt liten del av de svenska lärarna som deltagit och resultatet på studien kan 
därför inte prata om Sveriges alla lärare och deras upplevelser av digitala läromedel, 
utan den kan endast visa på hur några lärare upplever det. 

Även fast en facebook-grupp har för avsikt att vara endast för lärare finns det ingen 
garanti att de som svarar på mina enkäter verkligen är lärare och det är en av den här 
studiens stora problem. Det finns inget sätt att verkligen vara helt säker på identitet, 
utan vi kan bara hoppas att de är ärliga.  

Det positiva jag ser med att använda enkäter är att jag får fram en bra kvantitativ 
grund att arbeta med, samt kan identifiera lärare som är intressanta för min 
undersökning. Det kan vara lärare som använt sig av digitala läromedel tidigare men 
inte längre, det kan vara dem som använder de blandat med traditionella textböcker eller 
de som endast använder sig av digitala läromedel.  

Negativt med enkät är ju då förstås att det inte går att be den som besvarat enkäten 
att förklara varför de just svarat som de gjort. Detta hoppades jag försöka motverka med 
att då ha intervjuer med ett par lärare där de fick möjlighet att förklara sig och berätta 
mer om varför de svarat som de gjort och ge mer insikt till hur de tänker och upplever 
digitala läromedel. 

Att ha ljud inspelat och att ha genomfört en intervju via telefon har ju då både för 
och nackdelar. Det positiva med inspelade intervjuer är då enligt Trost (2010) bland 
annat möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger. Intervjuaren kan gå tillbaka i filen 
och lyssna på den intervjuades ordval och tonfall. Dessa inspelningar är ju då självklart 
också en möjlighet för intervjuaren att lyssna på sig själv och bedöma sin egen insats. 
Något annat som Trost nämner som en positiv aspekt med inspelningar är att som 
intervjuare kan de istället för att fokusera på att skriva ner allt, fokusera på de frågor de 
har och svaren som de får. 
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Men självklart finns det negativa aspekter och en nackdel som Trost (2010, 74-75) 
ser med dessa typer av intervjuer och det är då att det tar lång tid att lyssna igenom 
innehållet, spola fram och tillbaka för att få med allt in i minsta detalj. Något annat som 
inte går att få nys om är ju då den intervjuades gester och mimik.  

Däremot genomfördes alla intervjuer via telefon. Jag har inte genomfört någon 
intervju där jag har kunnat bedöma den intervjuades gester och mimik, utan jag står 
likgiltig till allas intervjuer och har endast deras ord och tonläge att bedöma.  
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5 Resultatredovisning och analys 

5.1 Enkät 1 
Totalt 74 lärare medverkade under enkät nummer 1 för att ta reda på lite grundliga 
funderingar. Av dessa lärare var engelska som ämne övervägande, men det fanns många 
olika ämnen representerade. En anledning till att det just var så pass många 
engelsklärare beror självklart på att länken till enkäten publicerades i en Facebookgrupp 
för engelsklärare. 
 

 

Figur 1. Ämnen representerade i enkät 1. 

 
Av de lärare som svarade på denna enkät var 48 av 74 lärare verksamma i kommuner 
med en befolkning över 40.000 invånare. Högstadielärare var i majoritet av de som 
svarat, men 20 respektive 22 av de som svarat var även verksamma på gymnasiet och 
mellanstadiet.  

Till frågan ”vem bestämmer vilka läromedel du ska använda” framkom svaret att 
det var i majoritet läraren som bestämde vad som skulle användas. Många lärare 
kommenterade att det fanns inköpt material som ledningen bestämt om men att i 
slutändan var det läraren i fråga som bestämde vad de skulle använda sig av. I denna 
fråga fanns det en liten skillnad mellan lärare i stora kommuner och lärare i små 
kommuner, men här spelar ju antalet deltagare in då lärare från stora kommuner är en 
övervägande majoritet.  
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Figur 2. Vem bestämmer vilket läromedel som ska användas? Stor kommun respektive liten kommun. 

 
Som det visas i diagrammet (Figur 2) ser vi att över hälften av lärare i stora kommuner 
säger att de själva valt det läromedel som de använder sig av, medan lärare i de små 
kommunerna har en lite jämnare fördelning mellan vem som tar beslutet.   

När det kom till hur länge läraren arbetat och vilket material de använde dök ingen 
märkbar skillnad upp i resultatet.  

 
Av 74 lärare använde sig 53 sig av både tryckta och digitala läromedel, 8 använde sig 
enbart av tryckta och 8 använde enbart digitala läromedel. De övriga 5 lärare som valt 
”annat” och då kommenterat säger följande: 

Mestadels eget material i svenska, tryckta läromedel + webbövningar i spanska 

Tryckta läromedel i engelska med digital lärarwebb i engelska. Digitala läromedel i svenska från 
Gleerups. 

I princip inga läromedel 

Kompletterande digitala resurser (TedED, TedTalks ovs) 

Mycket eget material. I svenskan en del digitalt som Gleerups 

Dessa lärare blandar sitt material. Citat 1 och 5 kommer från lärare som arbetat en del 
med eget material istället för förlagsmaterial. Citat 3 och 4 kommer från lärare som inte 
heller arbetar med producerade läromedel utan med material de samlat ihop själva. 
Läraren som lämnat citat 2 jobbar då blandat tryckta och digitala läromedel. 

5.2 Enkät 2 
Enkät 2 bestod av 23 lärare som alla tidigare svarat på enkät 1. Här är engelskan 
fortfarande övervägande i antal lärare. Det är ingen större skillnad på andra mest 
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representerade ämne heller, men franskan och tyskan kommer upp på en delad tredje 
plats.  

 

Figur 3. Ämnen representerade i enkät 2. 

 
Av 23 lärare har 8 stycken fått välja sina egna läromedel, 8 stycken har valt läromedel i 
samarbete med sitt arbetslag eller ämneslag och 7 stycken arbetade med läromedel som 
ledningen eller kommunen valt ut. Det fanns alltså en jämn fördelning på vem som valt 
läromedlet och hur delaktiga lärarna varit i detta val.  
 

5.2.1 Lärarmaterial och fortbildning 
På frågan om deras läromedel erbjuder lärarmaterial svarar 19 ja, 3 nej och en lärare 
svarar ”Delvis. Inte lika omfattande som en lärarhandledning.” När det kommer till 
frågan om hur användbart lärarmaterialet svarade lärarna: 
 

 

Figur 4. Är lärarmaterialet användbart för dig? 
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Resultatet blir väldigt spritt på just denna fråga. Lärare som själva valt sitt läromedel är 
otroligt utspridda medans de lärare som varit i samtal med sitt arbetslag angående 
läromedel håller sig i toppen av denna skala. Av de lärare som arbetar med läromedel 
som ledningen eller kommunen valt åt dem ligger de centrerat på de lägre siffrorna. 

 
På frågan angående fortbildning hade lärarna möjlighet att svara ja, nej eller 

”annat” där de kunde kommentera fritt ifall det var något särskilt de ville framföra. I 
diagrammet räknas de som svarat ”annat” in som ”övrigt”. 

 

 

Figur 5. Har ni blivit erbjuden fortbildning? 

Cirkeldiagrammet visar att en majoritet av deltagarna har blivit erbjudna fortbildning då 
14 av lärarna svarade ”ja”, medan 6 av lärarna svarade ”nej”. De övriga tre svarade att 
det inte behövdes, att de ännu inte fått fortbildning men att det kommer ske under 
hösten och den sista läraren svarade att ja, de har fått fortbildning men inte tillräckligt. 

 

5.2.2 Texter och uppgifter 
När det kommer till frågorna angående hur läraren upplever att läromedlet mottas av 
elever svarade de följande angående texterna: 
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Figur 6. Hur upplever du att eleverna tar emot texterna i det läromedel ni använder? 

Texterna i digitala läromedlen verkar generellt tas emot bra av eleverna och det finns 
även lärare som senare kommenterat på vad som är bra med texterna, vilket jag kommer 
att nämna och diskutera lite angående. Av 23 lärare var majoriteten av svaren 3/4 på 
skalan. Av de 15 som valt 3/4 har 12 av lärarna varit delaktiga på något sätt i att välja 
sitt eget läromedel.  

När det kommer till hur eleverna upplever uppgifterna i det läromedel som används 
ser lärarens svar ut som följande:  

 

 

Figur 7. Hur upplever du att eleverna tar emot uppgifterna? 

Fördelningen på de tillhörande uppgifterna var lite mer utspridd men även här blev 3/4 
det resultat som flest lärare uppskattade. Lärare som själva valt sina läromedel hamnade 
otroligt utspritt och samma hände här för lärare som arbetar med läromedel valt av 
kommun eller ledning. Däremot är de lärare som arbetar med läromedel som de valt 
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tillsammans med arbetslaget mer centrerade och tyckte då att uppgifterna mottogs på ett 
bra eller mycket bra sätt.  
 

5.2.3 Mottagande av läromedlet 
När det kommer till hur lärarna upplevde att eleverna tog emot läromedlet kunde lärarna 
skatta mellan 1-5 och resultatet såg ut som följande: 

 

 

Figur 8. Hur upplever du att lärmomedlet mottas av eleverna? 

Som diagrammet visar är resultatet att eleverna verkar ta emot läromedlet på ett positivt 
sätt. En majoritet av lärarna svarar 4/5. Vi kan också se ännu en gång att lärare som 
använder ett digitalt läromedel som de själva eller tillsammans med arbetslaget valt 
hamnar bland de högre siffrorna. Lärare som arbetar med ett läromedel valt av 
ledningen är väldigt blandade men 3 av 7 lärare svarade 3/5.  
 
 

5.2.4 I jämförelse med tryckta 
Då lärarna fick skatta hur de upplevde digitala läromedel fungerade i jämförelse med de 
tryckta läromedel de använt tidigare blev resultatet följande: 
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Figur 9. Hur fungerar det att arbeta med digitala läromedel jämfört med de tryckta läromedel du använt 
tidigare? 

Resultatet blev övervägande positivt, men det fanns ett par som här klickat i 1/4 eller 
2/4. Bland dem är 5 av 7 lärare de som arbetar med läromedel valt av ledning/kommun. 
Det var endast 2 av 16 av de lärare som själva varit delaktiga i valet av läromedel som 
gett läromedlet en 2a.  

Självklart är det ju i slutändan läraren som väljer vad som används i klassrummet 
och inte men vi kan se en skillnad mellan de lärare som inte varit delaktiga alls i valet 
av läromedel som de har till sitt förfogande. 

 
 
 

 

5.2.5 Omfattning av användandet 
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Figur 10. I vilken omfattning använder du digitala läromedel i din undervisning? 

I denna fråga hamnade de flesta lärare kring 50 % - 70 %. De lärare som själva valt eller 
varit delaktiga i valet av läromedel varierade mellan 30% - 100 % men hos de som ej 
varit delaktiga i valen var procenten mellan 10 % - 50 % men i denna grupp fanns också 
två avvikelser med en lärare som svarat 60% och en annan som svarat 70%.  

5.2.6 Navigation och tidsaspekt  
På frågan ”Hur fungerar det att navigera i läromedlet” såg resultatet ut som följande:  
 

 

Figur 11. Hur fungerar det att navigera i läromedlet. 

Av det resultat som kommer fram i denna fråga var att en majoritet av lärarna upplevde 
navigationen i läromedlet som bra eller mycket bra då 17 av 23 lärare svarat 3/4 eller 
4/4.  
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Vidare på frågan angående hur lång tid det tog för eleverna att komma igång med 
läromedlet, vilket då har att göra med hur lättnavigerat läromedlet är. De flesta lärare 
svarade att det tar ungefär 5 minuter för eleverna att komma igång, men de påpekar 
också att det går lättare om eleverna att hitta då de fått en genomgång av hur läromedlet 
fungerar samt har blivit mer vana med det. Några lärare skriver följande: 

 
”Varierar. De behöver också utbildning i detta. Bättrar sig med tiden.” 
 
”Ett par minuter, snabbare när de är bekanta med läromedlet.” 
 
”Varierar, ibland alldeles för lång tid, men det handlar mindre om läromedlet och mer 
om elevernas vana.” 
 

Däremot har ett par lärare kommenterat följande på denna fråga: 
 

”Om jag länkar går det snabbt, någon minut.” 
 
” Om jag har skapat en länk till sidan och de följer min instruktion så tar det 
någon minut.” 
 
”Det går snabbt, jag brukar länka in i Classroom så kommer de rätt med en 
gång.” 
 
”Inte långt, i början 5+ minuter, nu är det direkt eftersom jag länkar i Google 
Classroom.” 
 
”Jag har gett upp med att låta dem hitta kapitel, och text/uppgifter själv för det 
tar så lång tid. Jag använder länk till sidan vi jobbar med som jag lägger upp i 
klassens Google Classroom istället.” 

 
Det finns alltså lärare som upplever att det tar för lång tid att komma igång på 
lektionerna och har därför som lösning valt att lägga in en hyperlänk från lärplattformen 
de använder, i kommenterarna här nämns Google Classroom, istället för att låta eleverna 
navigera själva. 

5.2.7 Lärares kommentarer 
Denna enkät hade då en sista fråga där läraren själv kunde tillägga vad de ville, 
kommentera om det var något de kände att de inte fått svara på under enkätens gång. 
Här är kommentarer från sex olika lärare 
 

” Fördelen med digitala läromedel/-plattformar är framförallt att eleverna kan 
göra hörövningar individuellt, samt slipper hålla reda på böcker.”  
 
” Jag tycker att det är bra att eleverna alltid har läromedlet med sig eftersom de 
sällan glömmer datorn.”  
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” Tycker inte att det är någon jätteskillnad. Den stora fördelen med det digitala är 
att man kan få texterna upplästa!”  
 
” Våra elever är elitidrottare och reser mycket. Vi måste därför ha allt 
lättillgänglig för dem. Digitala läromedel är det bästa sättet för oss.”  
 
” Priser på digimedel är fortfarande avskräckande. Vår kommun snålar med allt, 
så att det blir digimedel i framtiden är inte alls säkert.”  

 
” Jag har aldrig använt mig av enbart ett enda läromedel, utan plockar ihop 
material som passar bra in i temat som vi jobbar med för stunden. Jag använder 
mig av många olika digitala resurser i franska och engelska i undervisningen och 
Gleerups digitala läromedel blir därför en del av dem.”  

 
De tre första kommentarerna talar då om fördelar och nackdelar med digitala läromedel. 
Den första nämner att eleverna kan göra hörövningar individuellt och precis som 
kommentar två skriver läraren att eleverna slipper hålla reda på böcker/datorn är alltid 
med. Detta är dock mindre kopplat till digitala läromedel specifikt och har mer med 
digitala verktyg att göra. Kommentar tre säger att den stora fördelen är att det går att 
lyssna på texterna, men att i övrigt är det inte särskilt mycket skillnad. Nummer fyra 
kommenterar att då deras elever är elitidrottare och där är digitala läromedel det bästa 
alternativet för dem. 

Kommentar 5 nämner en nackdel med digitala läromedel, och det är priset på 
digitala läromedel. Läraren kommenterar att det inte alls är säkert att de kommer att 
införskaffa digitala läromedel på grund av priset.  

Kommentar 6 är av en lärare som jobbar med blandat material och tar in det 
material som de bedömer som passande, däribland Gleerups.  
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5.3 Intervjuer 
Till denna studie har jag intervjuat fyra verksamma lärare som alla arbetar med digitala 
läromedel i dagsläget. Frågorna till de olika lärarna varierade, baserat på vad de svarat 
på deras enkäter. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse till vad som 
ligger bakom de svar de gav i enkäten. 

5.3.1 Lärare 1 – Eli  
Eli arbetar som engelska och tyskalärare i högstadiet och är inne på sitt femte år som 
lärare. Under sitt första år som lärare arbetade hen enbart med textböcker och 
skrivböcker. Under år två så kom datorer in i bilden och under den senaste terminen 
kom digitala läromedel in i bilden. Lärarna på denna skola fick själva se ett par digitala 
läromedel och rösta vilket av dem de ville ha.  

Eli beskriver sitt didaktiska arbete som en cirkel, där hen börjat med det analoga, 
klassiska med böcker och penna, för att sedan gå över till dator och digitala läromedel. 
Hen har nu återgått mer till en fysisk bok med skrivböcker då hen upplever att analogt 
fungerar bättre för hen och eleverna.  

Elis gav de digitala läromedlen en ganska låg poäng där en majoritet av frågorna 
fått en etta. Det som stod ut i Elis svar att medan hen gav texterna på Gleerups 4 av 4, 
fick uppgifterna endast 1 av 4. I intervjun fick Eli möjlighet att ge lite mer svar på 
varför det var så. Hen menar att texterna är bra med bra teman och de är lätta att arbeta 
vidare med, men problemet är de uppgifter som Gleerups själva gjort. För Eli är de 
tillhörande uppgifterna inte tillräckligt summativa och hjälper inte Eli att se vad 
eleverna lär sig i klassrummet. 

Den fortbildning som Eli fått av det läromedel hen arbetar med var en kort 
genomgång och senare informationsfilmer. Det som Eli själv säger om denna 
fortbildning är att den ej varit tillfredställande och att dessa videos är ”För de som har 
svårt att förstå hur Gleerupsböckerna fungerar så var väl det värt men det var ett slöseri 
med tid för mig.” 

I enkät 2 tillade Eli: 

Digitala läromedel är behändigt och bra för de som är svag i ämnet och behöver små 
summativa uppgifter för att se att de går framåt. Men slutsatsen av analysen jag gjort 
baserad på alla år jag haft tillgång till digitala läromedel är att eleverna mår bättre av att 
läsa på fysiska papper. Läsa både texter och uppgifter. Även fysiska kryss-frågor är 
populärare än digitala trots att de får snabb respons på de digitala. Eleverna väljer 
självmant att få uppgifter rättade fysiskt. (Eli) 

Lärarmaterialet fick ännu en 1a av Eli och det är i dagsläget inte tillräckligt för att hen 
ska kunna känna sig nöjd med det. I frågan om vad det är som saknas sa Eli att det hen 
gärna skulle vilja se var en möjlighet till först och främst mer summativa uppgifter och 
frågor till texten samt ”Kanske ett facit som nationella provet till deras uppsatsfrågor 
med exempelsvar, såhär kan ett E svar se ut.” 

Däremot pekar Eli ut att Gleerups ser väldigt annorlunda ut mellan ämnena och att i 
till exempel Samhällskunskap, där det verkar som att frågorna är öppnare och lättare att 
använda till bedömningen.  
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Det positiva som Eli kan se med digitala läromedel är att det alltid är med eleverna. 
Det finns alltid tillgängligt och det går inte att glömma en bok då de alltid har med sig 
datorerna. Tillsammans med Gleerups använder sig Elis skola av Google Drive, som 
sparar allt på nätet och på så sätt så försvinner ju ingenting. 

Du kan skicka ut uppgifter, är läraren sjuk kan den hemifrån lägga upp en läxa. 
Google Classroom, ser ut som en facebook feed där läraren kan lägga ut en uppgift 
och den delas automatiskt med alla elever. Om jag är sjuk så skriver jag på feeden 
att ”jag är sjuk, det här gör ni med vikarien idag” och så klickar jag på skicka så 
ser den här klassen det. För i det skalet kan de även skapa dokument direkt, som 
jag får direkt tillgång till så det är väldigt smidigt så. Gleerups är… andra ämnen 
använder dem mycket mer och där ser jag en poäng med dem, men de har ju 
formativa frågor, dom har ju nästan bara skrivfrågor. Så där kan de ju användas 
jättebra. Basic saken är ju att du inte behöver ha massa papper, du har ju allt 
framför dig. Det är det positiva sakerna. Och! Eleverna tycker om… det är både 
positivt och negativt, eleverna tycker om att knappa på en dator. (Eli) 

När det kommer till vad Eli ser som negativt upprepar sig hen igen. Elever tycker om att 
knappa på en dator. På en dator har de väldigt mycket frihet och även om kommunen 
försöker att blocka vissa spelsidor ” då kommer det upp nio stycken till av det spelet på 
andra”. Eli nämner att vissa elever har problem att koncentrera sig och det är lätt för 
dem att helt enkelt bara surfa iväg och göra annat än det de ska på datorn. 

Eli upplever att läsa på dator är svårt för eleverna, något som de tycker blir jobbigt i 
längden. Här lägger hen till att detta rör inte bara elever utan många lärare föredrar att 
kopiera ut PDF:er och bläddra i under konferenser istället för att sitta och scrolla fram 
och tillbaka.   
 

5.3.2 Lärare 2 – Lo 
Lo har arbetat som lärare i 3 år i Engelska och Franska. Hen arbetar också med 
Gleerups, precis som Eli men i en annan kommun. Hen hann arbeta i 1 år innan skolan 
blev en försöksskola för Gleerups och detta har då inte varit något som lärarna på skolan 
fått vara med och bestämma, utan detta var ett beslut som togs av skolledningen.  

På de linjära frågorna hade Lo en total på 14 poäng där de flesta av svaren låg på en 
2a, medans texter och uppgifter fick en 3a var. På frågan angående hur lång tid det tar 
för eleverna att komma igång var Lo en av de lärare som kommenterat att de nu gett upp 
att låta elever hitta själva och länkar därför direkt i Google Classroom.  

Lo, precis som Eli, fick en kortare fortbildning inom läromedlet på ungefär 1 
timme. De har även blivit erbjudna ett webbinarium, en fortbildning via webben, i den 
nya läroboken som håller på att läggas in i läromedlet. Lo påpekade stora brister i detta 
webbinarium då det endast var två tillfällen där Lo råkade vara upptagen med andra 
möten båda gångerna.  

Gleerups håller i dagsläget på att byta ut boken i engelska, de går från den gamla 
boken Happy till den nya Sparks, som enligt Lo känns mer anpassad till att användas på 
dator. Då vi pratade om detta kom vi in lite på navigering i läromedlet och vad hen 
önskar skulle förbättras. Lo säger ”Något som jag önskat av Gleerups är ju det här med 
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att scrolla neråt, det är ju helt onödigt. Det bästa hade ju varit om man får hålla sig på 
samma skärm.” och fortsatte sedan att prata lite om skillnaden mellan Happy och 
Sparks.  

Det som är bättre med sparks än happy är att jag kan kolla igenom hela uppgiften. På 
happy måste jag göra 1 för att komma till 2 medans sparks kan jag gå fram och tillbaka. 
Det är som en liten linje. Den känns mer anpassad till att jobba med på datorn. (Lo) 

Däremot är Sparks ännu inte en fullständig bok på Gleerups sida och kan då vara svår 
att använda i dagsläget. Men angående Sparks lärarmaterial säger Lo: 

[…] jag tycker ju att sparks har bättre lärarhandledning än happy, till exempel har den ju 
infogat lite mer, för jag måste personligen gå in och rätta allt där eleverna har skrivit egen 
text, då när jag går in på happy så måste jag liksom ”jaha tycker du det här är bra eller 
inte”, på spark finns det exempelsvar. (Lo) 

Lo anser då att Sparks har en bättre lärarhandledning som ger hen mer att jobba med, till 
exempel exempelsvar, medan Happys lärarhandledning är lite mer gissa sig fram. 

Happy har i sin grammatidel av boken en del videos som Lo skulle vilja ha som 
powerpoints hen kan gå igenom det själv. Visst är det praktiskt med färdiga videos som 
går att visa för eleverna, men Lo säger ”Den personen som läser upp grammatiken är en 
skåning, vilket inte fungerar bra i norra Sverige och i alla delar av Sverige som inte är 
Skåne.” 

Då Eli nämnt att hens elever har problem med att läsa på datorn blev detta en fråga 
för Lo, men det var ingenting som Lo kände igen.  

Det tror jag inte de har några problem med, det brukar vara kanske en elev per klass som 
inte tycker om det. Gleerups är ganska bra med att du kan ställa in att om du vill ha svart 
bakgrund, vit bakgrund, annan färg på texten eller annat textsnitt. Så det är som inge 
problem. Problemet är ju då om de haft datorn i backen. (Lo) 

Enligt Lo är det då någon elev då och då som inte tycker om att läsa på datorn men att 
Gleerups då har ett bra sätt att motverka detta genom möjligheten att ställa in typsnitt, 
färg på text och bakgrundsfärg. 

Lo har valt att arbeta med fysiska böcker i Franska vilket delvis varit på grund av 
att Gleerups inte tidigare haft en bok i franska fram till hösten 2018.  

Jag har varit inne och kikat på det men det är ju alldeles för svårt, tyvärr. Första texten är 
typ såhär: bienvenue à l'aéroport Charles de Gaulle, bara titeln är ju jättesvår och 
komplicerad för en sexa… och så verbböjningar i De form bara… nä… det börjar man inte 
med första texten i sexan. De är ute ganska snabbt. (Lo) 

Däremot anser Lo att materialet i boken alldeles för svårt för den årskurs som den är 
gjord för och hen väljer därför att inte använda den. 

Positiva aspekter som Lo kan se med digitala läromedel är då framförallt att allt 
finns inläst och alltid tillgängligt för eleverna. Lo pekar ut att kommunen hen arbetar i 
har ordnat inläsningstjänst åt alla skolor i hela kommunen men att hens skola inte har 
något behov av det då Gleerups läser in texterna på ett mycket bättre sätt. 

[…] så det är väldigt användarvänligt för dyslektiker. Och så går det ju att ställa in stilen så 
det är väldigt användarvänligt på det sättet. (Lo) 
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Som nämnt tidigare kan eleverna själva ställa in vilket typsnitt och vilken 
färg de vill ha på text och bakgrund, vilket gör det digitala läromedlet 
användarvänligt för ekever och framförallt dyslektiker. 

En annan positiv grej som Lo nämner är de självrättande uppgifterna. De 
flesta uppgifter på Gleerups rättar sig själva och eleverna kan gå tillbaka för att se 
vad de gjorde fel och vad de fick rätt på. Likt Eli nämner Lo också det faktum att 
allt är på ett och samma ställe. Det blir lätt för lärarna att få en översikt, eleverna 
tappar inte bort grejer och Lo säger även att många av eleverna tycker det är 
smidigt. 

Det första som Lo säger då hen pratar om negativa aspekter med digitala 
läromedel är ”Ja, det är ju på datorn.” Hen går in mer på det och säger att 
eleverna har nu hela internet framför sig och att det är väldigt mycket mer 
intressant än vad skolarbete är. Det är oerhört lätt för eleverna att tappa 
koncentrationen och göra annat. 

Vidare fortsätter Lo ”Sen tycker jag inte alltid att de digitala läromedlena har 
kommit tillräckligt långt. En del är ju som en faktisk bok, förutom på datorn och det är 
det tråkiga.”  

Los skola är också en testskola för Gleerups, och iochmed det får alla lärare delge 
sina åsikter och tankar om läromedlet, vad de tycker bör förbättras och så vidare. 
Däremot känner Lo att Gleerups inte tagit åt sig av den feedback de gett. 

En annan negativ aspekt med digitala läromedel har mindre med läromedels delen 
att göra och mer med den digitala delen. Ibland ligger internet nere och Lo har även 
varit med om att Gleerups egna sida varit nere. Det har också hänt att uppgifter och 
texter varit lite konstigt matchade och uppgifter som inte har något med texten att göra 
har hamnat på fel ställe. 

Som avslut säger Lo: 

Sen går det ju om man har google translate att översätta hela sidan till svenska. Så sitter de 
och gör övningarna med translate och då lär de sig ju ingenting. Många elever fattar ju att 
de inte lär sig något om de gör så. (Lo) 

 

5.3.3 Lärare 3 – Kim 
Av de fyra lärare som jag intervjuat till denna studie är Kim den enda läraren som själv 
väljer och letar rätt på sina digitala läromedel och även den enda lärare som är verksam i 
låg-och mellanstadiet. Hen har arbetat som lärare i 25 år och har då varit med hela 
vägen från då internet kom, datorn kom in till skolan och nu de digitala läromedlen.  

De läromedel som Kim använder sig av är Majema Learn English, Puls NO och In-
English-please. På frågan var hen hittar sina läromedel säger hen ”Ja vi får ju beställa 
från läromedia för vi, som många andra i det här landet, har avtal med läromedia men 
sen så får man ju vara på tårna och omvärldsbevaka liksom.” och fortsätter att rada upp 
ett par exempel om vart tips om nya läromedel kan finnas, däribland nämns 
facebookgrupper, instagram och twitter. In-English-Please är ett digitalt läromedel från 
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ett danskt företag som Kim använde tidigare. Men på grund av att det inte finns i 
Sverige  har Kim fått kontakta dem själv för att kunna använda det.  

Trots att Kim inte använder sig av etablerade digitala läromedel, så som Gleerups, 
CLIO, digilär m.fl. har hen ändå ett läromedel med en lärarguide och det är då Majema 
Lean English. Det lärarmaterialet fick 4/4 från Kim på enkäten och Kim själv beskriver 
lärarmaterialet som otroligt genomtänkt och lägger till att det måste ha varit någon 
gammal lärare som har skrivit ihop lärarmaterialet.  

Digitala läromedel, enligt Kim, gör undervisningen roligare. Den är mer 
inspirerande och det händer saker, vilket gör att det är lättare för barn att ta till sig. ”Jag 
vet inte om det beror på att de är vana att det ska hända saker framför ögonen på dem. 
Det är lätt att fånga uppmärksamheten.” Vidare är smartboarden ett mycket bra verktyg 
och Kim brukar dela upp sina lektioner i små 15 minuters pass. 

Slå jag på smartboarden och har ett timglas som jag sätter igång, jag brukar dela upp min 
lektion i 15 minuter. Då har jag fokus från stökjönsarna längst back, de tittar på den, det 
fångar dem. Bara en klocka, en timer. Ett läromedel som tilltalar visuellt är skitbra. (Kim) 

Att använda sig av tekniken, av det visuella fungerar för Kim och hjälper hen att fånga 
elevernas fokus. Men förutom att göra undervisningen roligare så är mängden läromedel 
något positivt enligt Kim. Vi har hela världen framför oss. ”Vilken värld” säger hen och 
fortsätter sen: 

Lägg in vadsomhelst, i vilket ämne som helst. Du är två sekunder från google earth, två 
sekunder från en bild på Eiffeltornet, två sekunder från de judiska kvarteren i Brooklyn. 
Det spelar ingen roll du är två tryck bort. Det gör allt så mycket roligare. Om du har en F 
klass eller ettor som ställer de här frågorna som jag aldrig skulle ha ställt som sjuåring. 
”Kan vi åka till indien, kan vi kolla indien”. Det skulle jag aldrig ha frågat Ann-Marie i 
ettan. (Kim) 

Det spelar ingen roll vilket ämne du undervisar i, du kan enkelt googla och fördjupa dig 
i något som eleverna frågar om. Kim upplever också att hens elever är mer nyfikna och 
ställer frågor som hen själv aldrig skulle ha ställt då hen var lika gammal. 

När det kommer till negativa aspekter ser Kim inte särskilt många förutom att det är 
lätt att som lärare falla ner i en fälla av att det digitala verktyget verkar lite coolt. Enligt 
Kim så gäller det för läraren att vara på tårna och alltid ha en pedagogisk tanke bakom 
allt i sin undervisning. Det är lätt att dras med i att det är coolt och nytt. Ytterligare ett 
minus med de digitala läromedlen, speciellt de etablerade läromedlen, är att de är dyra.  

5.3.4 Lärare 4 – Jona  
Jona arbetar på högstadiet som Samhälls-och Svensklärare och har varit lärare i 35 år. 
Den skola som hen arbetar på är pilotskola för Gleerups och de är nu inne på sitt tredje 
läsår med detta läromedel. Jonas poäng på de linjära frågorna i enkät 2 var 23 av 25 
möjliga. Hen tyckte att både texterna och uppgifterna var mycket bra och under 
intervjun fick hen en möjlighet att utveckla och förklara lite, vad de tyckte var bra med 
texterna och uppgifterna.  

Ja det är absolut viktigaste jämfört med traditionell bok är att de alltid är uppdaterade. Det 
kanske man inte märker lika tydligt i svenskämnet men jag undervisar ju också i 
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Samhällsämnena, historia religion geografi och där kan man säga att fördelen är att 
texterna alltid är aktuella och uppdaterade. När det sen gäller uppgifterna så kan man ju 
säga att den stora fördelen där är ju att eleverna alltid får en återkoppling. Och det är 
väldigt lätt för mig att följa var i uppgifterna de befinner sig för det kan ju jag gå in och 
titta vad de jobbar med så ser jag ju hur det går för dem, hur många försök de har behövt… 
och så vidare… så jag kan ju följa det väldigt enkelt. (Jona) 

Eli tidigare nämnt att uppgifterna för Samhällskunskap var öppnare och mer användbara 
för hans kollegor ställdes den frågan till Jona, som då är lärare i både ett språk och 
samhällskunskap. Däremot har Jona inte kunnat se några tydliga skillnader mellan de 
olika ämnena, utan sa att för att kunna göra den bedömningen skulle hen nog behöva 
göra en noggrannare analys av läromedlet. 

I sina enkätsvar gav Jona lärarmaterialet 3/4 och blev därför ombedd att fördjupa 
sitt svar litegrann. Då både Eli och Lo upplevt Gleerups lärarmaterial som bristfälligt 
blev det intressant att veta vad Jona tyckte, då det fått en bra poäng av hen.  

En del av de här sakerna kanske inte är så genomtänkta men jag upplever att de har bra tips 
på hur man kan rå det här materialet, i de här lärartipsen va. Men det är ju som att slå in 
öppna dörrar, för det är ju såklart därför det finns där. Nämen jag tycker det är genomtänkt 
lärarmaterial, finns bra tips och uppslag på hur man kan jobba med, med detta. Jag kan väl 
säga såhär att vi träffar ju dom här läroboksförfattarna, både då i svenska å…. så vi får ju 
då lov att lämna synpunkter. (Jona) 

Jona arbetar på en skola som är pilotskola för Gleerups, alla lärare får delge sina åsikter 
om läromedlet, hur det fungerar och vad som kan göras bättre. Jona säger då att det 
känns som att Gleerups tar åt sig vad lärarna säger. Den fortbildning som Jona fått 
beskriver hen som mycket bra och kontinuerlig. Vid terminsstarten i år kom Gleerups 
och höll två fortbildningar för lärarna på Jonas skola, en för de som var nya i läromedlet 
samt en fortsättning och fördjupning som var för de lärare som är mer hemma i 
läromedlet. På denna skola har de något de kallar kollegahandledning, där de lärare som 
är osäkra i Gleerups kan komma till de som känner sig hemma och säkra med Gleerups 
och få hjälp, stöd och handledning i läromedlet. 

Jona har arbetat som lärare i 35 år och har fått vara med om övergången från 
analogt till digitalt, precis som Kim. Då Jona hade så pass mycket erfarenhet inom 
läraryrket fick hen en fråga om hur saker utvecklats och förändrats.  

Man kan säga såhär, att den stora fördelen det är ju att det är mycket lättare att 
individualisera undervisningen med digitala läromedel. Det är väl den stora förändringen. 
Annat kan man väl… om man bara tänker på Gleerups digitala läromedel så ligger det till 
exempel filmer och liknande. Det var ju svårt att få igång en film i en analog bok. Det är ju 
stora fördelar. Annars kan jag inte se några enorma skillnader. (Jona) 

Hen tillägger här att som lärare måste en alltid komma ihåg att det inte är en traditionell 
bok och att tänka sig för. Detta gäller digitaliseringen i skolan på ett generellt plan. 
Undervisningen blir inte bra bara för att alla elever har en dator, utan det är läraren som 
måste skapa ett sorts värde i läromedlet. 

I enkäten var det Jona som skrev ”Varierar. De behöver också utbildning i detta. 
Bättrar sig med tiden” angående tiden och i slutet av enkäten tillägger hen: ”Viktigt att 
läraren lär sina elever att arbeta med alla finesser som finns i digitala läromedel.” Detta 
återkommer hen till då vi pratade om positivt och negativt med digitala läromedel. 
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Jag ser egentligen bara fördelar med digitala läromedel, jag ser inga nackdelar. Om det 
möjligtvis skulle vara nånting som jag skulle hitta som en nackdel skulle det vara att om 
eleverna får en lärare som inte ägnar ganska mycket tid i början åt att lära eleverna hur 
läromedlet fungerar då kan en del elever uppleva det som lite frustrerande att de som inte 
hittar på samma sätt som de hittar i en lärobok. Där har man ju som lärare ett ansvar. Man 
måste lägga ner en, en och en halv timme åt att lära dom att navigera i den va. Om man 
bara gör det, och det får ta sin lilla tid, så att de blir väldigt säkra på det, då är det inget 
problem. Men gör man inte det kan eleverna uppleva det som en nackdel. Då kan de ju ha 
väldigt svårt att hitta till saker men där ligger ett väldigt stort ansvar på läraren. (Jona) 

En möjlig nackdel som Jona då ser med digitala läromedel rör läromedlet i sig mindre 
och är mer inne på fortbildning, denna gång hos eleverna. Hen lägger vikt på att läraren 
bör ta sig tiden att lära eleverna hur läromedlet fungerar så de har en grund att arbeta 
med. 

Jona fortsatte med att rada upp en massa saker som hen fann positivt med digitala 
läromedel, men den absolut största fördelen med digitala läromedel är just att det finns 
bild och ljud i boken. Precis som tidigare lärare nämner Jona att det digitala läromedlet 
är alltid med, det är inte som då eleverna hade massa böcker som de glömde i skåp eller 
liknande. De tekniska finesserna, som att kunna lyssna på texten, är inte det enda Jona 
nämner, utan hen tar även upp hur allt finns på ett och samma ställe, att hen kan länka 
texterna till sina elever direkt i Classroom. Under intervjuns gång pratar Jona lite kort 
om något som heter Open Dyslexic, som då är ett typsnitt som elever kan välja att läsa 
med istället för Gleerups standardtypsnitt. Detta är ett typsnitt som är anpassat för 
elever med dyslexi och Gleerups har då tagit hjälp av forskare. Detta är då ytterligare en 
positiv egenskap det digitala har, då eleverna själva kan ställa in typsnitt på texten och 
läsa med det som fungerar bäst för dem.  
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6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer jag att föra en liten diskussion angående det resultat jag fått och 
sammanställa en slutsats. Detta kapitel kommer även gå in på didaktiska implikationer 
och vidare forskning som skulle kunna tänkas behövas för en fortsatt utveckling. 

6.1 I vilken omfattning används digitala läromedel? 
Bland de 23 lärare som svarat låg, som visat i figur 10, använder 15 av dem digitala 

läromedel mellan 50 – 70 % i sin undervisning. Däremot fanns det en skillnad mellan 
lärare som själva fått vara delaktiga i valet av läromedel och lärare som inte fått vara 
delaktiga. Förutom de två avstickarna vad den lägsta procenten hos den gruppen lärare 
som ej varit delaktiga 10 % medan i den andra gruppen låg den procenten på 30 %.  

Då jag ej kunnat intervjua alla 23 lärare som svarat och få ett mer heltäckande svar 
kan jag endast spekulera om detta kanske beror på att läraren ej känner sig hemma i 
läromedlet eller kanske rent ut sagt inte gillar det,  därför väljer de att använda det i liten 
omfattning.  

De lärare som använder digitala läromedel mindre var också dem som gav 
läromedlet mindre på likertskalorna, vilket då indikerar att de inte är lika nöjda med 
läromedlet som de andra lärarna. Detta kan bero på en bristande fortbildning som gör att 
läromedlet fortfarande är nytt och lite svårt att hantera. Men då det kommit fram i denna 
studie att de flesta lärare blandar material, tryckt, digitalt och annat material de hittat 
eller sammanställt själva, kan anledningen vara att dessa lärare endast har annat material 
att jobba med och ser då inte digitala läromedel som en nödvändighet.  

Dock är det enstaka lärohemsidor som dyker upp här och där i denna studie och 
verkar användas flitigt. Seterra är en av dem men den absolut populäraste hemsidan som 
nämns av nästan alla jag pratat med, är Glosboken. 

6.2 Vilka fördelar respektive nackdelar ser läraren med digitala 
läromedel 

6.2.1 Fördelar 
Den absolut största fördelen som kommer fram i undersökningen är texterna och 
möjligheten att lyssna på den texten som finns. Texterna varierar ju alltid i läromedel, 
tryckta och digitala, men som Jona sa är en klar fördel med digitala läromedel 
möjligheten för texterna att vara aktuella och uppdaterade, till skillnad från tryckta 
läromedels texter.  Texterna, storlek, font och färger kan anpassas av eleverna själva och 
detta uppfyller ju då ett av Larssons kriterier sa Tekniken ska kunna anpassas efter 
elevernas olika lärstilar (refererad i Gärdefors, 2010) till en viss del. Precis som Jona 
nämnde har ju Gleerups sitt typsnitt Open Dyslexic för att hjälpa elever med dyslexi. Lo 
nämner också möjligheten till att individualisera med bakgrundsfärg, textfärg och 
typsnitt. Möjligheten för uppläsning finns också och enligt Lo ska den inläsning i 
Gleerups vara bättre än den som erbjuds i inläsningstjänst. 
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En annan positiv aspekt med detta, som rör läromedels aspekten mindre utan ligger 
mer i det digitala, är att eleverna alltid har tillgång till sina läromedel och har inga 
böcker att hålla reda på. Som lärare är det också lätt att ge instruktioner, speciellt om 
elever och lärare har en lärplattform där läraren kan ge instruktioner. Classroom och 
andra lärplattformar ger läraren möjlighet att meddela eleverna vad de ska göra ifall 
läraren är sjuk, men eleverna kan också via dessa plattformar lämna in sina arbeten, 
hålla reda på sina scheman och uppgifter.  

Runt just det positiva aspekterna av de digitala läromedlen går det kanske inte att 
diskutera särskilt mycket. Däremot går det att diskutera lite begreppet digitala läromedel 
här. Många lärare som deltagit i studien uppfattar digitala läromedel som allt som har 
med lärandet att göra, vilket då också inkluderar datorn, hemsidor och det didaktiska 
paketet från ett förlag, till exempel Gleerups. Just begreppet läromedel är otroligt 
suddigt och det kanske behövs etableras ett nytt begrepp just för dessa ”läroböcker på 
internet”. 

Vidare går det ju att diskutera om eleven verkligen har med sig datorn hela tiden 
och om datorn är i skick att användas. Lo talar om att eleverna inte har problem att läsa 
på datorn, om inte datorn ”åkt i backen”.  
 

6.2.2 Nackdelar 
Det gäller ju också för läraren att vara ”på tårna” som Kim säger och ha lite koll på de 
digitala resurserna. Däremot gäller ju detta alla läromedel, där läraren måste ha lite koll 
på innehållet och att det används på rätt sätt men då digitala läromedel är en ganska ny 
grej är det, precis som Kim sa, lätt att fastna i att det är ”coolt”. Jona håller med om att 
vara uppmärksam som lärare och att alltid ha en tanke med vad en gör i sin 
undervisning.  

Under nackdelar kommer fortbildningen in. De lärare som upplever digitala 
läromedel som negativt är de lärare som också upplever att de inte fått tillräckligt med 
fortbildning i läromedlet. Jona lägger vikt att läraren ska ta sig tiden att lära eleverna att 
använda läromedlet, men då bör ju läraren också ha fått en ordentlig fortbildning med 
läromedlet. Jonas skola har fortbildningar för lärare varje termin, men då finns det ju 
alltid en risk för nyanställda lärare att precis missa fortbildningarna. Här kommer det 
som Jonas skola kallar Kollega handledning in och verkar då både kunna fungera som 
ett nät för lärare som missat fortbildningen men också lärare som inte känner sig säkra 
alls. 

Det går det att diskutera om det negativa verkligen ligger i de digitala läromedlen 
eller om de ligger i just det digitala. Eleverna har tillgång till internet är en nackdel som 
Lo och Eli pratar om. Internet är otroligt stort och eleverna har tillgång till allt möjligt 
som är mycket mer intressant än till exempel den text som eleverna ska läsa eller lyssna 
på.  

Alla digitala läromedel, lärplattformer och webbtjänster är internetbaserade och det 
förutsätter att internet alltid fungerar och alltid kan hantera många skärmar under 
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samma tider då lektioner pågår under samma tider. Att datorn/ipaden ska fungera är ju 
också en förutsättning och då de flesta elever idag har en egen dator/ipad måste de se till 
att inte förstöra den. 

6.3 Till vilken nytta är lärarmaterialet och hur ser fortbildningen ut? 
När det kommer till lärarmaterialet blev resultatet väldigt blandat. Lärare som själva 
valt sitt läromedel var otroligt utspridda i enkätsvaren, de som tagit beslut om 
läromedlet tillsammans med sitt arbetslag hamnade bland de högre poängen och de som 
använder läromedel valt av ledningen hamnade bland de lägre poängen. Av de 4 lärare 
som jag intervjuade var det en 50/50 situation där Eli och Lo inte upplevde 
lärarmaterialet som tillräckligt användbart medan Kim och Jona tyckte det var bra. Eli, 
Lo och Jona använder då alla samma läromedel det var intressant att försöka nysta i vad 
som ligger bakom skillnaden. 

En möjlig skillnad i inställningen jämtemot lärarmaterialet kan ju vara att Jonas 
skola har ett pass stort stöd från Gleerups, med kontinuerlig fortbildning, möjlighet till 
återkoppling och liknande, medan Eli och Lo endast fått en kort instruktion av 
läromedlet. Precis som Skolverket påpekat i sin rapport (2010) är det viktigt för läraren 
att känna sig säker med IT för att kunna använda den på ett värdefullt sätt. 

Kim hade då inte lärarmaterial till alla de läromedel som hen använde, utan det 
fanns endast lärarmaterial till Majema och där var ju Kim ytterst nöjd med en 4/4 poäng 
på enkäten. Kim fick heller ingen fortbildning i sina läromedel då hen väljer läromedel 
helt själv, där kunde jag inte få mer svar angående fortbildning generellt inom digitala 
läromedel.  

I enkätsvaren kommer det fram att de flesta av de lärare som deltagit i studien fått 
fortbildning i det läromedel som de använder. En av lärarna tillägger här att de känner 
att fortbildningen inte varit tillräcklig, som då Eli och Lo tycker. Jona är däremot 
väldigt nöjd med deras fortbildning där Gleerups erbjuder deras skola inte bara en 
introduktion, utan också vidare fortbildning i läromedlet. 

6.4 Slutsats 
Av resultatet på mina enkätfrågor samt de intervjuer jag genomfört är lärares inställning 
generellt mot digitala läromedel mer positiv än negativ. De flesta likertskalor, som 
syftade till att ta reda på lärarens attityd låg kring 3/4 och det indikerar då att lärare är 
nöjda, men läromedlet är inte helt perfekt.  

När det kommer till i vilken utsträckning som digitala läromedel används är det 
otroligt blandat och varierar från lärare till lärare. Vi kan se att de flesta lärare blandar 
användandet av digitala läromedel med både tryckta och andra resurser. De som uppgett 
att de använder digitala läromedel 100% är de lärare som inte använder ett etablerat 
digitalt läromedel, utan olika hemsidor och appar i samband med olika läromedel. Det 
går därför inte att säga exakt i vilken omfattning som digitala läromedel används men 
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det går att avgöra att det används till viss del, antingen med komplement från andra 
resurser eller som komplement till annat material.  

Den stora fördelen för just digitala läromedel är möjligheten till individualisering 
för eleven. Uppläsning och möjlighet för att ändra typsnitt, storlek och färg på text är 
något som kommer upp ofta genom hela denna studie. Vidare talar lärarna om 
möjligheten att göra lärandet intressant för eleverna med hjälp av digitala läromedel. En 
positiv aspekt som är då mer gällande den generella digitaliseringen är då att eleverna 
alltid har med sig datorerna, enligt de lärare som jag kommit i kontakt med.  

Inom negativa aspekter med just digitala läromedlet hamnar fokus direkt på 
fortbildningen och att lärare känner sig osäkra med hur det är tänkt att de ska använda 
det digitala. Däremot är det lätt att hamna i en fälla när det kommer till digitala 
läromedel och det är viktigt att fortfarande behandla digitala läromedel som läromedel. 
Inget läromedel är perfekt och vi bör komma ihåg att förhålla oss kritiskt till alla typer 
av digitala läromedel, även digitala. 

Fortbildningen och brister i den nämns under negativa aspekter med just läromedlet 
i sig. Ett par lärare som deltagit i denna studie upplever att de inte får det stöd som de 
behöver för att kunna använda läromedlet på ett värdefullt sätt. Lärarmaterialet verkar 
inte heller vara till någon särskilt stor nytta för lärarna i det stora hela, men det finns 
delar av det som kan vara användbart. Istället för att vara som en heltäckande 
lärarhandledning om hur de kan tänka och arbeta med materialet kommer 
lärarmaterialet i dessa läromedel med små tips och idéer om hur de kan arbeta med sitt 
material. 

 

6.5 Didaktiska implikationer 
Det är i dagsläget en digitalisering som pågår i den svenska skolan och det verkar inte 
som att den har tänkt stanna. I min studie framkommer det att de flesta lärare som 
deltagit är positiva till digitala läromedel, men det finns ett par som inte alls är nöjda. 
Från intervjuerna framkommer det att brister med läromedlet själv är den fortbildning 
som läraren får. För att datorn och digitala läromedel ska kunna få ett meningsfullt 
värde i utbildningen krävs det att läraren får ordentligt med fortbildning och stöd i det 
läromedel de använder samt att läraren tar sig tiden att lära eleverna hur de ska jobba 
med läromedlet och inte direkt börjar använda det som de skulle ha använt en bok. 

Vidare ser vi både positiva och negativa sidor av de digitala läromedlen men delar 
av båda verkar rota sig i det digitala i sig, till exempel dator och internet, och därmed 
inte läromedlet i sig. 

6.6 Vidare forskning 
Skolverket (2010) har som nämnt tidigare redan genomfört en studie på lärares IKT där 
vikten av lärares kompetens och säkerhet med det digitala betonades. Som nämnt 
tidigare sker det en digitalisering i Sverige, en som går väldigt fort fram och det gör det 
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extra viktigt att se över fortbildningen. Som det kommer fram i denna studie finns det 
otroligt mycket positivt med digitala läromedel där den absolut största fördelen är 
möjligheten med individualisering, något som både Jedeskog (1998, 19) och Larsson 
(som refereras i Gädenfors 2010, 230ff) pekar ut som viktiga aspekter med det digitala i 
skolan.  
De lärare som hade en mer positiv upplevelse av digitala läromedel var då lärare som 
upplevde att de fick mer stöd eller kände sig bekväma med sitt läromedel, medan de 
som hade sämre upplevelser saknade stöd och hjälp. För att kunna få ut en värdefull 
användning av digitala läromedel behövs det ett ökat stöd till lärare. 
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Bilagor 
Enkät 1, digitala läromedel 
 
Fråga 1. Ange vilken ort du jobbar i. 
 
Fråga 2. Vilket/Vilka ämne/n undervisar du i? 

• Svenska 
• Engelska 
• Tyska 
• Spanska 
• Franska 
• Annat: ________ 

 
Fråga 3. Vilka årskurser undervisar du i? 

• Åk 1-3 
• Åk 4-6 
• Åk 7 
• Åk 8 
• Åk 9 
• Gymnasiet 

 
Fråga 4. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Fråga 5. Vilken typ av läromedel använder du i undervisningen? 

- Digitala läromedel 
- Tryckta läromedel 
- Både digitala och tryckta 
- Annat: _______ 

 
Fråga 6. Du som jobbar med tryckta läromedel, har du tidigare jobbat med digitala 
läromedel? 
 Ja  Nej Annat: ______ 
 
Fråga 7. Använder du samma typ av läromedel i all din undervisning? 
 Ja Nej Annat: ______ 
 
Fråga 8. Vem beslutar om vilka läromedel du använder? 
 
 
 
 



 

Enkät 2, Digitala läromedel 
 
Fråga 1. Ange vilken ort du jobbar i. 
 
Fråga 2. Vilket/Vilka ämne/n undervisar du i? 

• Svenska 
• Engelska 
• Tyska 
• Spanska 
• Franska 
• Annat: ________ 

 
 
Fråga 3. Vilka årskurser undervisar du i? 

• Åk 1-3 
• Åk 4-6 
• Åk 7 
• Åk 8 
• Åk 9 
• Gymnasiet 

 
Fråga 4. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Fråga 5. Vilket digitalt läromedel använder du dig mest av? (om du använder flera, ange 
det du använder mest) 
 
Fråga 6. Vem beslutade om vilka läromedel du använder? 
 
Fråga 7. Har du blivit erbjuden fortbildning i detta läromedel? 

Ja  Nej Annat: ______ 
 

Fråga 8. I vilken omfattning använder du digitala läromedel i undervisningen? 
10    20    30    40    50    60    70    80    90   100 
 

Fråga 9. Hur upplever du att eleverna tar emot texterna? 
Mindre bra    1    2    3    4    Mycket bra 
 

Fråga 10. Hur upplever du att eleverna tar emot uppgifterna? 
 Mindre bra    1    2    3    4    Mycket bra 
 
Fråga 11. Hur fungerar det att navigera i läromedlet? 

Mindre bra    1    2    3    4    Mycket bra 
 



 

Fråga 12. Erbjuder läromedlet lärarmaterial? 
 Ja Nej Annat: _______ 
 
Fråga 13. Är lärarmaterialet till läromedlet användbart för dig? 

Mindre bra    1    2    3    4    Mycket bra 
 

Fråga 14. Hur upplever du att läromedlet mottas av eleverna? 
Mindre bra    1    2    3    4    5    Mycket bra 
 

Fråga 15. Hur lång tid brukar det ta för eleverna att hitta det de ska jobba med under 
lektionen? 
 
Fråga 16. Hur fungerar det att arbeta med digitala läromedel jämfört med de tryckta 
läromedel du använt tidigare? 

Mindre bra    1    2    3    4    Mycket bra 
 
Fråga 17. Har du något att tillägga? 
 


