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digitala läromedel?

samlade insikter våren 2021
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Inledning
Vad?
Det senaste två åren har vi försökt bilda oss en uppfattning om vad lärare i 
grundskolan tycker om digitala läromedel – och varför man tycker som man gör.

Hur?
Med hjälp av samtal, kvalitativa intervjuer och enkäter. Totalt sett har vi haft 
 kontakt med runt 250 lärare runt om i Sverige.

Varför?
Vi ville lära oss mer och förstå bättre, för att kunna utveckla något ännu bättre  
än vad som anses finnas idag.

Vilka har svarat?
Majoriteten av de som har svarat undervisar i årskurs 7-9 i ämnena svenska, 
 svenska som andraspråk, engelska, historia, samhällskunskap, religion och 
 geografi.
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Varför en rapport?
Under arbetets gång hörde lärare av sig och undrade vad vi hade kommit fram 
till. De ville gärna ta del av våra insikter, eftersom de saknade en övergripande 
sammanställning om digitala läromedel. Så föddes idén till denna ”rapport” som 
sammanställer några av våra insikter baserade på information insamlad under 
hösten 2020 och våren 2021.

Rapporten är inte absolut sanning. Den visar kort och gott ett urval av det som  
vi fått in via våra intervjuer, enkäter och samtal.

Kontakt
Undrar du något särskilt om innehållet är du välkommen att kontakta oss  
på info@doklet.se.

Tack!
Sist men inte minst vill vi passa på att tacka alla ni som svarat på våra  
frågor och på annat sätt engagerat i er. Stort tack!

mailto:info%40doklet.se?subject=
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Våra insikter
Tre insikter kan sammanfatta alla svar:

1. Fler positivt inställda efter coronaåret
Corona och distansundervisning tycks ha påverkat attityden till digitala  
läromedel. Samtal och enkätsvar före 2020 visar på en större skepsis och en   
mer negativ inställning gentemot digitala läromedel. Insikterna nedan grundar  
sig på lärares svar under hösten 2020 och våren 2021.

2. Missnöje med vad som finns att tillgå
Något förenklat går det att påstå att de flesta är positivt inställda till digitala  
läromedel. Däremot är man inte nöjd med de alternativ som finns att tillgå idag.

3. Nästan ingen vill ha antingen eller
För väldigt många verkar det vara en självklarhet att kombinera pappersböcker 
med digitala läromedel. 

Frågan om antingen pappersböcker eller digitala läromedel tycks inte vara lika 
polariserad som före corona, och ytterst få lärare önskar enbart pappersböcker 
eller enbart digitalt.
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Digitalt varje dag
Majoriteten säger sig använda digitala läromedel varje eller nästan varje dag. 
Många svarar också att digitala läromedel är vanligare än pappersböcker i  
deras undervisning. Antagligen är skillnaderna stora mellan olika skolor.

Värt att ha i åtanke är att lärarna själva har tolkat ”digitala läromedel”,  
vilket gör att svaren kan avse allt från Google classroom och olika quiz-verktyg  
till förlagsutgivna digitala läromedel med mera.

Hur ofta använder du digitala 
läromedel i din undervisning?

Sett till alla läromedel du använder, 
hur många är digitala?
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Både och är bäst
Pappersbok eller digitalt läromedel? De flesta vill inte vill välja antingen eller, utan 
föredrar en balanserad blandning. Det finns en liten dragning mot att fler skulle 
föredra en övervikt av digitala läromedel. Ytterst få önskar enbart pappersböcker 
eller enbart digitala läromedel.

Enbart 
pappersböcker

Enbart 
digitalt

Vad föredrar du, pappersböcker eller digitalt?
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 Mest använda
Traditionella pappersbokförlag är välkända utgivare även vad gäller digitala läro-
medel, även om läromedel från andra slags aktörer används också. 

Det vanligaste är att lärare har använt/provat läromedel från någon av följande 
utgivare (utan inbördes ordning):

Traditionella bokförlag:
• Liber
• Natur & Kultur
• Gleerups
• Sanoma
• Studentlitteratur

Icke traditionella bokförlag:
• NE
• Clio
• Digilär (Natur & Kultur)
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För- och nackdelar
Våra frågor om upplevda för- och nackdelar får motsägelsefulla svar. Det skulle 
kunna vara ett tecken på att det inom svensk skola finns stora variationer  
vad gäller förutsättningar, digital mognad, arbetssätt och undervisning.

Direkt motsägande svar är intressanta då de visar hur extremt vitt skilda åsikterna 
är – kanske beroende på bland annat:

• vilket/vilka digitala läromedel man har erfarenhet av, 
• skolans tekniska förutsättningar, 
• egen digital mognad, vana och kompetens. 

Fördelar med digitala läromedel Nackdelar med digitala läromedel
”Alltid tillgängligt.” ”Det är enklare att ha koll på riktiga 

böcker, nätet laggar ofta.”
”Uppdaterat stoff, modernt innehåll.” ”Inte alltid aktuella ämnen.  

Inte alltid verklighetsförankrat.”
”Färdighetsträningen blir oftast roligare 
då eleverna får en snabb återkoppling.”

”Eleverna upplever dem som tråkiga.  
De föredrar böcker.”

”Administration digitalt är enklare än 
hantering av fysiska läromedel som 
ofta kräver mycket mer.”

”Svårjobbat. Mer jobb för mig som 
lärare.”

”Bidrar till mer varierad undervisning.” ”Statiskt och monotont.”
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Fördelar
När vi lägger samman alla svar tycks de upplevda fördelarna väga tyngre än 
nackdelarna, men – inte att förglömma – i stort sett ingen önskar enbart digitalt, 
utan föredrar en kombination av pappersböcker och digitala läromedel. Här följer 
ett urval av de fördelar som nämns:

Tillgänglighet i vid bemärkelse
• ”Det är smidigt att använda för elever som har extra anpassningar eller som 

inte följer ordinarie undervisning.”
• ”Multimodala. Lättare att nivåanpassa och variera.”
• ”Elever kan inte glömma boken.”
• ”Elever kan träna hemma utan att ta böckerna med sig.”

Övningar med omedelbar återkoppling
• ”Eleverna kan träna på glosor och grammatik och de får respons direkt.”
• ”Självrättande och tidsbesparande.”
• ”Eleverna kan träna om och om igen.”

Smidigt
• ”Man slipper administration med utlåning och inlämning av böcker.”
• ”Det går lättare att individualisera, lättare administration, allt samlat på ett 

ställe.”
• ”Administration digitalt är enklare än hantering av fysiska läromedel som ofta 

kräver mycket mer.”
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Nackdelar
Något förenklat kan svaren om nackdelar delas in i två kategorier:

1) Negativ kritik om digitala läromedel överlag.

2) Upplevda brister med de digitala läromedel som finns att tillgå idag.

Vad gäller generell negativ kritik är det framför allt ”distraktion” och ”tekniskt strul” 
som är vanliga invändningar mot digitala läromedel. Därtill ser vi oro över under-
visning/inlärning samt något som skulle kunna kallas ”digital oro”:

Risk för distraktion
• ”En del elever sitter och gör annat, t.ex spelar spel på datorn,  

lyssnar på musik, chattar med mera.”
• ”Svårt för koncentrationen och fokus, annat i datorn som lockar.”

Tekniskt strul
• ”Kräver att alla elever har en egen dator/ipad.
• ”Det är enklare att ha koll på riktiga böcker, nätet laggar ofta.”
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Oro över undervisning och lärande
• ”Risk för mycket enskilt arbete.”
• ”Eleverna läser inte ordentligt utan scrollar. Får dålig översikt och  

sammanhang. Fuskar på självrättande uppgifter.”
• ”En del elever bara klickar utan att reflektera.”

Oro kan naturligtvis vara befogad. Samtidigt har läraren möjlighet att själv  
utforma sin undervisning och styra vad som händer i klassrummet 
– förutsatt att man har de förutsättningar och den kompetens som krävs. 
Rimligen bör det exempelvis vara läraren som förklarar för och visar eleverna  
hur ett läromedel bör och inte bör användas.

”Digital oro”
Viss negativ kritik kan eventuellt hänga ihop med grad av digital mognad, det vill 
säga att kritiken egentligen är oro inför något som känns främmande, snarare än 
reella hot:

• ”Läraren har mindre kontroll över undervisningen.”
• ”Skulle kunna öppna för att lärares funktion som utbildare minskar.”
• ”Blir mycket skärmtid, både för elever och lärare.”
• ”Eleverna inser inte att det handlar om inlärning.”
• ”Risken för nätmobbning ökar då de sitter med digitala läromedel  

eftersom de väldigt lätt kan skicka elaka saker till andra.”
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Sammanfattning 
Generella för- och nackdelar
De flesta säger sig använda digitala läromedel dagligen och fördelarna verkar 
väga tyngre än nackdelarna. Dock har många mycket att önska vad gäller dagens 
befintliga alternativ (se nästa sida).

I vissa fall kan generell negativ kritik relateras till skolans tekniska förutsättningar, 
digital mognad och kompetens, snarare än till läromedlen i sig.

Vissa saker verkar upplevas mer lämpligt att göra på papper, medan  
interaktivitet, självrättande uppgifter och annat kräver en skärm. 

Även om coronaåret och distansundervisning verkar ha påverkat tankar och  
resonemang kring digitala läromedel pågår fortfarande diskussionen om antingen 
pappersböcker eller digitala läromedel på sina håll, som om de vore varandras 
motpoler.

Det kommer alltid att finnas sådant som enbart går att göra på papper eller  
enbart på en skärm, vilket borde göra en kombination till ett naturligt val.

Att använda digitala läromedel måste inte vara detsamma som att sluta använda 
pappersböcker. Dessutom verkar de flesta lärare föredra en kombination av  
pappersböcker och digitala läromedel.
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”Det som finns är inte bra.”
Det må finnas många fördelar med digitala läromedel, men när vi lägger samman 
alla svar blir det tydligt att lärare har mycket att önska vad gäller dagens digitala 
läromedel. Kritiken gäller i stort sett alla befintliga alternativ, mer eller mindre.

Bristande överblick och användarvänlighet
• ”Mycket flikar, rörigt, många klick, förvirrande layout.”
• ”Eleven får inte en överblick. Hur mycket ska vi lära oss och när?”
• ”Jobbiga gränssnitt. För många dropdownmenyer som gör det svårt för  

de med dåligt arbetsminne. Dåliga gloslistor som inte går att skriva ut.  
För meckigt att logga in för elever. Ofta är det en miljon sidor per kapitel  
vilket gör innehållet ogreppbart.”

Bristande innehåll
• ”Enformigt, tråkigt och snuttifierat.”
• ”Eleverna klickar tills de får rätt svar utan att riktigt förstå vad de gör.”
• ”Inte genomarbetade övningar (har påpekat många fel till förlaget).”
• ”För enkla uppgifter som går att lösa utan kunskaper.”
• ”Övningar ger inte reglerna för övningen först, frågor är inte på samma  

sida som texten de hör till osv.”
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Summa summarum
För egen del nöjer vi oss med att konstatera att många lärare är positivt  
inställda till digitala läromedel, även om man är långt ifrån nöjd med det som 
finns. Det finns mycket som kan bli bättre.

I valet av läromedel skulle ett generellt råd kunna vara att alltid låta syfte,  
undervisning och lärande styra valet av läromedel och teknik. Vad vill du göra  
och vad vill du att eleverna ska lära sig?

Du, dina syften och elevernas behov bör styra läromedlet – inte tvärtom. Ett läro-
medel som  begränsar det du vill uppnå är antagligen inte rätt läromedel för dig.

Tack!
Än en gång tack till alla er som bidragit till värdefulla insikter. Vi tar dem med  
oss i vårt utvecklingsarbete och till hösten är det dags – då släpper vi en första 
version av Doklet som låter dig skapa skräddarsydda läromedel för dig och dina 
elever.

Självklart är du välkommen att hänga med, se nästa sida!
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