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Sammandrag 

I följande studie studeras hur svensklärare i gymnasieskolan genomför och utvärderar 

svenskundervisning som innehåller digitala resurser, samt vilka digitala kompetenser som 

berörs i denna undervisning. Detta görs mot bakgrund av att Skolverket år 2017 reviderade Gy 

2011 med tillägg om digital kompetens. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka digitala resurser 

som förekommer i svenskundervisningen, om undervisningens lärandemål harmoniserar med 

styrdokumentens riktlinjer samt vilka möjligheter och utmaningar som uppstår i den digitala 

pedagogiken.  

Det insamlade materialet består av individuella intervjuer med tre svensklärare som har 

undervisningserfarenhet från gymnasiekurserna Svenska 1–3.  Resultatet av undersökningen 

visar att användning av digitala resurser i svenskundervisningen sker frekvent och att 

undervisningen adresserar de digitala kompetenser som föreskrivs i kursplanerna. Digitala 

resurser underlättar ofta elevers kunskapsinhämtning, men utmaningar uppstår när elever inte 

behärskar de digitala resurserna. Informanterna upplever också att styrdokumentens riktlinjer 

om digital kompetens är otydliga och att de på grund av detta har svårt att avgöra hur mycket 

undervisningstid som bör läggas på utveckling av digital kompetens och stöd för eleverna.  

 

Nyckelord: digital kompetens, digitalisering, Gy 2011, gymnasielärare, gymnasieskolan, 

kursplaner, styrdokument, Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3, svensklärare, svenskundervisning 
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1 Introduktion 

1.1 Digitalisering av skolan och svenskämnet 

Under början av 2000-talet tog digitaliseringen inom svenska skolan ordentlig fart tack vare 

förbättrad digital infrastruktur och tillgång till internet. Många skolor gjorde stora så kallade 

1:1-satsningar, där varje elev och lärare försågs med en egen bärbar dator eller annan digital 

enhet (Skolverket 2018:12–13). Detta har resulterat i att Sverige idag räknas som en av världens 

främsta IT-nationer (Haglind 2015:2). Allt detta ligger i linje med ett beslut från regeringen år 

2017, om en nationell digitaliseringsstrategi för hela det svenska samhället. Den digitala 

tekniken har förändrat vårt sätt att leva i grunden och regeringen betonar att framförallt 

skolväsendet spelar en oumbärlig roll för att den uppväxande generationen ska kunna utveckla 

den digitala kompetens som dagens samhälle kräver (Regeringen 2017:3; jfr. Skolverket 

2018:27–28). Svenskt skolväsende ska ”vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter 

på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja 

kunskapsutvecklingen” (Regeringen 2017:4), och innan år 2022 ska Sverige ha uppnått en rad 

mål och delmål inom de tre fokusområdena ”digital kompetens för alla i skolväsendet”, 

”likvärdig tillgång och användning” och ”forskning och uppföljning kring digitaliseringens 

möjligheter” (Regeringen 2017:5). För detta uppdrag krävs ett stort och medvetet samarbete 

mellan olika aktörer inom skolan. Inte minst spelar lärarna en viktig roll (Regeringen 2017:8). 

I rapporter från Skolverket (se t.ex. 2018:66) framkommer det att digitala resurser i 

undervisningen är vanligast inom svenska och samhällskunskap, både på grundskolan och 

gymnasiet. De används då framförallt till informationssökning, textproducering och digitala 

presentationer (Haglind 2015:12). Skolverket (2018:68–69) menar att det för svenskämnets del 

ligger en stor utmaning i att digitala texter utmanar tryckta analoga texter som norm. Det 

vidgade textbegreppet och multimodalitet har blivit vanliga begrepp för att tala om texter som 

inkluderar andra medier än skriven text – exempelvis ljud och bild – och som leder till vidgade 

betydelser av att läsa och skriva. Komplexa kommunikationsformer uppstår när olika medier 

kombineras för att presentera ett innehåll och Skolverket anser det viktigt att elever får möta 

och lära sig hantera dessa multimodala uttryckssätt. Detta ställer nya krav på 

svenskundervisningen (Skolverket 2018: 43, 48–49, 68–69) 
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Klarar dagens svenskundervisning av detta uppdrag? Använder svensklärare digitala 

resurser i undervisningen på fungerande sätt, och får eleverna lära sig de digitala kompetenser 

som har föreskrivits i regeringens digitaliseringsstrategi och i styrdokumenten från Skolverket?   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att dels inventera svenskundervisningens digitala resurser, dels undersöka 

huruvida de lärandemål som adresseras i den digitala svenskundervisningen harmoniserar med 

styrdokumentens riktlinjer, samt vilka styrkor och svagheter den digitala pedagogiken medför. 

Härigenom vill jag bidra med ökad kunskap om hur samspelet mellan teknik, pedagogik och 

ämneskunskap fungerar i arbetet med Gy 2011 och dess ökade fokus på digital kompetens. 

Detta är särskilt intressant mot bakgrund av att svenskämnet traditionellt har centrerats kring 

en undervisning där tryckta texter och analoga verktyg har dominerat och varit normerande 

(Skolverket 2018:68–69). 

Undersökningen utgår från dessa frågeställningar: 

1. Vilka digitala resurser använder informanterna i sin svenskundervisning? 

2. Vilket lärande syftar dessa inslag till att ge eleverna?  

3. Vilka styrkor och svagheter ser informanterna i undervisningen? 

1.3 Avgränsning 
Undersökningen baseras på intervjuer med lärare och fokus ligger på vilka digitala resurser som 

förekommer i klassrumsundervisning, däremot inte i fjärrundervisning, distansundervisning 

och examinationer. Studien avgränsas även till att endast studera hur lärare genomför 

svenskundervisning inom kurserna Svenska 1–3 och inte inom de övriga svenskkurserna 

Litteratur, Retorik och Skrivande.  

1.4 Klargörande av centrala begrepp 
Med digitala resurser åsyftas all typ av digital teknik som kan användas i undervisningen 

(datorer, projektorer, TV-apparater, programvaror, hemsidor, filmklipp etc.). Digitala 

uttryckssätt används som paraplybegrepp för den kommunikation som uppstår vid användandet 

av dessa medier. Med multimodalitet avses specifikt de kombinationer av olika medieformer 
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(text, ljud, bild, film etc.) som kan bildas med hjälp av digital teknik (jfr. Skolverket 2018:47–

49). Begreppet digital kompetens redogörs för nedan under punkt 2.1.  

När begreppet styrdokument används åsyftas i första hand de kursplaner för ämnet svenska 

som ingår i Gy 2011, men även stadgar som ligger till grund för kursplanerna. Kursplanerna är 

bland annat färgade av föreskrifter i regeringens nationella digitaliseringsstrategi (Regeringen 

2017), som har påverkats av internationella EU-direktiv. Detta presenteras nedan under punkt 

2.1.1 och 2.1.2.  
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2 Bakgrund 
Följande kapitel innehåller bakgrundskunskap till grund för diskussionen i kapitel 5, där 

uppsatsens resultat diskuteras utifrån styrdokument och tidigare forskning. I avsnitt 2.1 

presenteras vad styrdokumenten föreskriver om digital kompetens i skolans undervisning, först 

på ett allmänt plan och sedan specifikt i kursplanerna för ämnet svenska. I avsnitt 2.2 redovisas 

tidigare forskning om lärares digitala kompetens och förmåga att använda digitala resurser i 

undervisning. I avsnitt 2.3 presenteras tidigare forskning om användning av digitala resurser i 

svenskundervisning.  

2.1 Digital kompetens i styrdokumenten 

2.1.1 Allmänna föreskrifter om digital kompetens 

Regeringens nationella digitaliseringsstrategi föreskriver att alla inom skolväsendet ska 

utveckla ”digital kompetens” (Regeringen 2017:4–5). När denna digitaliseringsstrategi 

presenterades år 2017 blev följden att Skolverket gjorde en rad revideringar av Gy 2011 med 

tillägg om digital kompetens (Skolverket 2017a). Detta gör begreppet centralt i lärares arbete 

och viktigt att förstå, men det öppnar för flera tolkningar. 

Digital kompetens kan bland annat beskrivas som ett policydrivet paraplybegrepp som 

ursprungligen härstammar från EU:s så kallade ”nyckelkompetenser” för ett livslångt lärande. 

Till digital kompetens räknas då färdigheter som digital kommunikation och samarbete, 

hantering av digitala verktyg och digitala data, samt problemlösnings- och källkritisk förmåga 

i mötet med digital information. Mycket av detta återfinns nu i styrdokumenten (Brante m.fl. 

2020:271; Haglind 2015:1; Skolverket 2017b:10). Av regeringen (2017:6) föreskrivs också att 

digital kompetens inte är något statiskt. Den digitala världen utvecklas ständigt och de 

kompetenser som idag är tillräckliga kan vara utdaterade om några år. I den nationella 

digitaliseringsstrategin betonas därför att elever och personal behöver ”adekvat digital 

kompetens” [min kursiv], som ständigt behöver uppdateras utifrån vad samhällsliv, fortsatt 

utbildning och arbetsmarknad för tillfället kräver (Regeringen 2017:7). 

Skolverket (2017b:10–11) lyfter fram fyra olika aspekter av digital kompetens. Dessa 

handlar om: (1) ”att utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling […] och vilka risker och möjligheter som den kan föra med sig”, (2) ”att 

utveckla förmågan att använda och förstå digitala system och tjänster”, (3) ”att förhålla sig till 

medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt”, samt (4) ”att lösa problem och 
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omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, med användning av digital teknik”. En ytterligare 

central aspekt som Skolverket (2018:30) uppmärksammar i en senare publikation, är att digital 

kompetens inte bör betraktas som ett isolerat kompetensområde. Skolan bör istället 

uppmärksamma att digital kompetens är integrerat i de flesta av skolans aktiviteter och ämnen. 

En risk i undervisningen, som bland annat Therése Haglind (2015:1) adresserar, är att dagens 

elever ofta förutsätts besitta en nästan ”medfödd” digital kompetens, på grund av att de flesta 

har haft tillgång till digital teknik sedan tidiga uppväxtår. De är så kallade ”digital natives”, 

tillhörande ”the net generation”, som har vuxit upp i en digitaliserad värld. Med ett sådant 

synsätt riskerar undervisningen att bli bristfällig om lärare förväntar sig att elever ska besitta 

grundläggande digitala kompetenser utan att tidigare ha fått explicit undervisning om dem. 

Detta leder inte enbart till bristande undervisningskvalitet utan riskerar också att skapa 

olikvärdighet och klyftor mellan elever, som har olika förutsättningar och möjligheter att 

utveckla digitala kompetenser i miljöer utanför skolan (jfr. Regeringen 2017:3, 10). 

2.1.2 Digital kompetens i svenskämnets kursplaner  

Regeringen (2017:7) har gett Skolverket uppgiften att i styrdokumenten konkretisera vad 

begreppet ”adekvat digital kompetens” innebär i praktiken för undervisningen. I de reviderade 

kursplanerna för ämnet svenska från år 2017 uppmärksammas samhällets pågående 

digitalisering och elevers behov av digitala kompetenser i följande stycke under ämnets syfte: 

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för 
kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och 
föränderliga texter. […] Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De 
ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation 
som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och 
medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter. 
(Skolverket 2017a: Svenska, Ämnets syfte). 

Utöver det övergripande syftet för svenskämnet finns också anvisningar om digital kompetens 

i ämnets olika kurser. I Svenska 1 nämns digitalisering och digitala kompetenser under centralt 

innehåll i fem av nio punkter (Skolverket 2017a: Svenska, Centralt innehåll). Här uttrycks att 

kursen ska behandla:  

(1) Användning av såväl digitala […] presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra 
muntliga framställningar. 

(2) Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det 
gäller texter. 

(3) Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering. 
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(4) Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel … i film 
och andra medier. 

(5) Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk.  

Av dessa förekommer punkt 1, 2 och 4 även i det centrala innehållet för kursen Svenska 2, och 

i Svenska 3 återfinns punkt 1 och 2.  

Påfallande är att ingenting om digitalisering och digitala kompetenser nämns uttryckligen i 

avsnittet kunskapskrav, vare sig i kursen Svenska 1, 2 eller 3. Detta är anmärkningsvärt i 

förhållande till hur uttryckligt digitala kompetenser nämns i ämnets syfte och centrala innehåll. 

Katarina Cederlund och Sylvana Sofkova Hashemi (2018, se Brante m.fl. 2020:279) anser att 

denna diskrepans i kursplanerna kan skapa svårigheter för lärare i deras arbete med 

undervisning och bedömning. Syftesbeskrivningen och det centrala innehållet ger konkreta 

anvisningar om vilka digitala kompetenser som undervisningen ska utveckla, men avsaknaden 

av detsamma i kunskapskraven kan försvåra utformandet av konkreta undervisningspraktiker 

och betygskriterier att arbeta utifrån (Brante m.fl. 2020:280).  

2.2 Lärarens digitala kompetens 

I regeringens nationella digitaliseringsstrategi (2017:8; jfr. Riksdagen 2015) lyfts det fram att 

lärares egen digitala kompetens är närmast avgörande för om en digitaliserad undervisning blir 

framgångsrik eller inte. De digitala resurserna kan ha en positiv effekt på elevers lärande om 

lärarna integrerar dem i ämnesundervisningen på pedagogiskt genomtänkta sätt, om de tydligt 

instruerar och utmanar eleverna, och om de tar hänsyn till individers olika behov och 

förutsättningar i mötet med digital teknik. Om lärarna däremot inte själva är kompetenta att 

hantera de digitala resurserna riskerar de att användas i klassrummet på felaktiga sätt, skapa 

stress och distraktion och inverka negativt på elevernas studiero. Regeringen anser det därför 

viktigt att lärare utbildas för att hantera digitala resurser och att de under yrkeslivet får löpande 

fortbildning om teknikens utveckling, utmaningar och möjligheter. 

Flera studier (Skolverket 2018:47–48, 55; Haglind 2015:12–13) visar att dagens lärare både 

på förskola, grundskola och gymnasieskola upplever att deras digitala kompetenser brister och 

att de önskar kompetensutveckling för arbetet. Även om många lärare anser att de har goda 

grundläggande digitala kompetenser kan osäkerhet uppstå när dessa kompetenser ska användas 

som verktyg i undervisningen. Generellt sett tycks det finnas ett stort behov av fortbildning om 

hur digitala resurser i undervisningen kan vara pedagogiskt meningsfulla. 
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2.3 Digitala resurser i svenskundervisningen – tidigare forskning 

Vid SMDI-konferensen år 2018 presenterade åtta forskare (Brante, Cederlund, Godhe, Sofkova 

Hashemi, Magnusson, Stenliden, Svärdemo och Åkerfeldt 2020; hädanefter ”Brante m.fl. 

2020”) en sammanställning och reanalys av sina enskilda forskningsarbeten, vilken har bidragit 

med ökade kunskaper om digitalisering inom svenskämnet. Här fokuseras framförallt hur elever 

använder digitala, multimodala texter och hur lärare undervisar om och bedömer elevers 

digitala och multimodala prestationer (Brante m.fl. 2020:272). Helhetsresultatet av denna 

studie visar att elever behöver stödjas i sin användning av multimodala texter, medan lärare 

behöver en ökad kompetens för att kunna undervisa om och bedöma digitala och multimodala 

textkompetenser. Utan detta riskerar eleverna att arbeta och lära alltför mycket på egen hand 

och deras arbeten kan bli ytliga och missriktade (Brante m.fl. 2020:270–274, 280). Nedan följer 

en sammanfattning av några av forskningsresultaten i metastudien.  

Eva Wennås Brante (2019: 1, 11; Brante m.fl. 2020:275–276) har studerat elevers förmåga 

att granska metainformation i digitala texter på internet. Studien visar att elever, om de inte 

motiveras för uppgiften och inte får kontinuerligt stöd av läraren för att utveckla avancerade 

sök- och lässtrategier, tenderar att fastna i en enkel och mekanisk läsning utan reflektion.  

Sofkova Hashemi och Cederlund (2016:1; Brante m.fl. 2020:278) uppmärksammar hur olika 

ramfaktorer avgör vilken plats digitala resurser får i undervisningen. Det är en utmaning när 

digital teknik ska möta redan etablerade undervisningstraditioner. Vanliga risker när 

pedagogiken brister är att det digitala separeras från ämnet, att tekniken används ensidigt och 

att den traditionella skrifttraditionen dominerar ut arbetet med multimodala texter.  

Petra Magnusson (se Brante m.fl. 2020:275, 277–278) har studerat lärares beredskap för att 

undervisa i linje med revideringarna av styrdokumenten. Hennes undersökning visar att 

högstadielärare upplever sina kunskaper som otillräckliga när de ska omsätta idéer i praktiken 

med hjälp av digital teknik. I årskurs 7 domineras klassrumsarbetet av handskrivna texter i 

pappersform. Många svensklärare har svårt att se vad digital teknik skulle kunna tillföra 

undervisningen, vilket leder till att användning av digitala resurser blir sporadisk. 
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3 Metod och material 

3.1 Datainsamling 

I studien används en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade och fokuserade 

intervjuer. Denna intervjutyp innebär att intervjuerna följer en ramstruktur utifrån vissa 

bestämda teman och frågor, men informanterna ges utrymme att tala relativt fritt (Bell & Waters 

2014:194). Informanterna i studien utgörs av tre svensklärare som har valts ut utifrån följande 

kriterier: de är legitimerade och yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet, de har 

undervisningserfarenhet från kurserna Svenska 1–3 på gymnasiet och de har arbetat som 

svensklärare olika länge. Ursprungligen önskade jag intervjua fyra informanter, två med kort 

undervisningserfarenhet och två med lång undervisningserfarenhet, men på grund av svårighet 

att finna deltagare blev materialet obalanserat på denna punkt. Urvalet är begränsat men bedöms 

vara tillräckligt för denna studie. Jag gör inte anspråk på generaliserbar kunskap.  

Intervjuerna ägde rum i april 2021 och skedde digitalt via plattformen Zoom eller live i 

arbetsmiljö. Tidsmässigt spann de över cirka 60 minuter. I Bilaga C presenteras 

intervjufrågorna. 

3.1.1 Material  

I tabellen nedan presenteras undersökningens informanter och deras respektive ålder, antal år i 

yrket, undervisningsämnen, huvudman samt nuvarande programinriktningar och kurser i 

svenskundervisningen. Jag redovisar även längden för varje intervju utifrån inspelningstid och 

ordantalet i det transkriberade materialet. Informanternas namn är fingerade.  

Tabell 3.1: Undersökningens informanter 

Informant Ines Johan Susanna 
Ålder 26 år 32 år 51 år 

Antal år i yrket 8 månader 3 år 25 år 

Undervisningsämnen Svenska/ 
Religionskunskap 

Svenska/ 
Samhällskunskap 

Svenska/ 
Franska 

Huvudman Kommunal Kommunal Kommunal 

Nuvarande 
programinriktning(ar) i 
svenskundervisningen 

Ekonomi- och 
Fordonsprogrammet 

Samhällsvetar-
programmet 

Naturvetenskapliga 
programmet 

Nuvarande kurs(er) i 
svenskundervisningen Svenska 1 Svenska 1 Svenska 2, Svenska 3 

Intervjuns längd i antal 
minuter och ord 58:19 min, ca 5430 ord. 52:54 min, ca 6160 

ord. 58:00 min, ca 8475 ord 
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Av tabellen framgår att samtliga informanter är verksamma svensklärare på kommunala 

gymnasieskolor. Johan och Susanna jobbar på samma skola i en större tätort, medan Ines jobbar 

på en annan skola i en mindre tätort. Ines och Johan är relativt nyexaminerade och undervisar 

för närvarande i kursen Svenska 1. Susanna har istället 25 års erfarenhet i yrket och undervisar 

i de senare kurserna Svenska 2 och 3. Samtliga informanter undervisar på olika 

programinriktningar. Vad som inte framgår av tabellen men som bör nämnas är att 

intervjuerna genomfördes under tiden för coronaviruspandemin. Detta innebar att alla 

informanter har erfarenhet av att under delar av läsåret 2020–2021 ha undervisat eleverna 

varannan vecka i klassrummet och varannan vecka på distans. Distans- och fjärrundervisningen 

kan ha medfört en ökad erfarenhet för lärarna av att undervisa med digital teknik, men fokus i 

intervjufrågorna ligger på den vanliga klassrumsundervisningen och inte på distans- och 

fjärrundervisningen.  

3.2 Dataanalys 
Det transkriberade intervjumaterialet analyseras med en kvalitativ och induktiv innehållsanalys. 

Innehållsanalys används inom många forskningsområden för att analysera olika typer av 

kommunikation och text, och den kvalitativa formen är vanlig inom utbildningsforskning 

(Graneheim & Lundman 2004:105). Överlag går metoden ut på att en texts inneboende mening 

och teman synliggörs genom att delar av innehållet sorteras i grupper som liknar eller skiljer 

sig från varandra. I analysen kan både textens manifesta och latenta innehåll användas, det vill 

säga dess textnära och uppenbara mening och dess mer dolda och underliggande budskap 

(Graneheim & Lundman 2004:105–106). 

Analysprocessen utgörs av sju steg med inspiration från Graneheim och Lundman 

(2004:105–112). I steg 1–4 analyseras de tre intervjuerna var för sig. I steg 5–7 analyseras alla 

intervjuer parallellt. Nedan följer en beskrivning av varje steg. 

Steg 1: Intervjumaterialet transkriberas ordagrant i sin helhet och läses igenom flera gånger. 

Under läsningen görs marginalanteckningar för en primär sortering av innehållet. 

Steg 2: Utifrån marginalanteckningarna delas intervjutexten in i meningsbärande enheter, 

sammansättningar av ord, fraser och stycken som går att centrera kring ett gemensamt 

huvudinnehåll (Graneheim & Lundman 2004:106). I ett Worddokument som delats in i fem 

kolumner klistras dessa meningsbärande enheter in i den första kolumnen. 
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Steg 3: De meningsbärande enheterna kortas ner till kondenserade enheter, förkortningar av 

de meningsbärande enheterna som tydliggör huvudinnehållet (Graneheim & Lundman 

2004:106). Dessa klistras in i Worddokumentets andra kolumn.  

Steg 4: De kondenserade enheterna tilldelas varsin kod, en slags etikett som med några få 

ord beskriver huvudinnehållet (Graneheim & Lundman 2004:107). Koderna klistras in i den 

tredje kolumnen.  

Steg 5: Utifrån innehållet i de första tre kolumnerna från samtliga intervjuer skapas sedan 

olika kategorier, som i vissa fall indelas i underkategorier. Dessa kategorier grupperar vilka av 

koderna som har liknande innehåll (Graneheim & Lundman 2004:107). Kategorierna är inte 

bestämda i förväg utan formas induktivt utifrån de mönster som går att utläsa av koderna. 

Kategorier och eventuella underkategorier skrivs in i kolumn fyra och fem.  

Steg 6: Efter denna grundanalys utläses centrala teman i intervjumaterialet. I denna studie 

resulterade detta i fyra stycken: (1) Digitala resurser i undervisningen, (2) Lärandemål i 

undervisningen, (3) Styrkor i undervisningen, (4) Svagheter i undervisningen. Utifrån dessa 

teman sammanställs innehållet från de olika kategorierna i tabeller, där materialet från samtliga 

informanter går att överblicka samtidigt. Dessa tabeller presenteras i kapitel 4. 

Steg 7: I ett sista skede djupanalyseras innehållet utifrån den bakgrundskunskap och tidigare 

forskning som presenterats i kapitel 2. Denna djupanalys redovisas i kapitel 5.  

Ett exempel på hur analysförfarandet gick till i steg 1–5 presenteras i Bilaga D 

3.3 Etiska överväganden 

I enlighet med god forskningssed och riktlinjer från Vetenskapsrådet (2017:15, 27–28, 75) 

genomförs studien med informerat samtycke från alla deltagande. Innan intervjuernas 

genomförande fick informanterna ta del av ett skriftligt avtal där det framgår vad studien har 

för syfte, hur intervjuerna skulle äga rum, att alla insamlade data hanteras konfidentiellt och att 

namn och andra personuppgifter anonymiseras i analysen. Informanterna informerades också 

om att all medverkan är frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. 

Se Bilaga A och B för att läsa informationsbrevet och det skriftliga avtalet i sin helhet.  
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3.4 Metodologiska överväganden 

Att använda intervjuer som undersökningsmetod kan medföra risker för undersökningens 

validitet, vilket jag har försökt beakta under hela arbetsprocessen. Till vanliga risker hör att 

informanterna kan väljas medvetet för att ge forskaren ett önskat undersökningsresultat (Cohen, 

Manion & Morrison 2007:150–151). Validiteten brister också om ledande intervjufrågor 

manipulerar svaren, om intervjuaren och informanten missförstår varandra under intervjuns 

genomförande och om svaren feltolkas eller manipuleras under det efterföljande analysarbetet 

(Cohen, Manion & Morrison 2007:150–151). Dessa risker har jag varit medveten om och 

strävat mot att undvika. Jag kände inte till informanternas inställning till digitalisering innan 

undersökningens genomförande, jag har eftersträvat neutrala intervjufrågor och den 

efterföljande innehållsanalysen är noggrant genomförd i flera steg.  

Det bör dock påpekas än en gång att det faktum att intervjuerna genomfördes under tiden för 

coronaviruspandemin, under vilken informanterna har genomfört undervisning delvis på 

distans via digitala medier, kan ha påverkat resultatet. Även om frågorna enbart fokuserade på 

klassrumsundervisning och inte på digital distansundervisning, kan informanternas erfarenhet 

av distansundervisning ha påverkat deras inställning till digital pedagogik också i klassrummet.  

För vidare forskning vore det intressant att genomföra en liknande studie med en annan 

metod, exempelvis elevintervjuer eller klassrumsobservationer.  
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4 Intervjuer med lärare – undersökningens resultat  
I följande kapitel besvaras uppsatsens frågeställning 1–3 genom en presentation av resultatet 

från innehållsanalysen av intervjuerna, indelad i fyra avsnitt. Avsnitten utgår från de fyra teman 

som utlästes av intervjumaterialet: (1) Digitala resurser i undervisningen, (2) Lärandemål i 

undervisningen, (3) Styrkor i undervisningen, (4) Svagheter i undervisningen. Varje avsnitt 

inleds med en tabell som ger en översikt över vilka slags intervjusvar som ingår i temat. 

Tabellerna ger också en överblick över vem av informanterna som intervjusvaren kommer från, 

samt över likheter och skillnader i informanternas svar. På tabellerna följer sedan textavsnitt 

som närmare beskriver deras innehåll.  

4.1 Digitala resurser i undervisningen 

Temat ”Digitala resurser i undervisningen” inkluderar kategorierna digital teknik, digitala 

webbplatser, digitala program och digitalt material. I tabellen presenteras vilka digitala 

resurser som enligt informanterna brukar förekomma i deras svenskundervisning.  

 

Tabell 4.1: Digitala resurser i svenskundervisningen 
 
Ines Johan Susanna 
Digital teknik 
• Dator och hörlurar 
• Klassrummets projektor 
 
 
Digitala webbplatser 
• Exempelvis:  
Skolans lärplattform 
UR Play 
YouTube 
 
Webbsidor för enkätundersök-
ningar 
 
Google Docs 
 
Digitala program 
• Word 
• PowerPoint 
• Ljudinspelningsprogram 
 
Digitalt material 
• Digitala läromedel från NE 
• Internettexter 
• PDF-filer 
• Filmklipp 
• Ljudfiler 

Digital teknik 
• Dator och hörlurar 
• Klassrummets projektor 
 
 
Digitala webbplatser 
• Exempelvis: 
Skolans lärplattform 
UR Play 
YouTube 
SVT Play 
Litteraturbanken 
Institutet för språk och folkminnen 
Sveriges Radio 
Google Docs 
 
Digitala program 
• Word 
• PowerPoint 
• Ljudinspelningsprogram 
 
Digitalt material 
 
• Internettexter 
• PDF-filer 
• Filmklipp 
• Ljudfiler 

Digital teknik 
• Dator och hörlurar 
• Klassrummets projektor 
• Elevernas telefoner 
 
Digitala webbplatser 
• Exempelvis: 
Skolans lärplattform 
UR Play 
 
 
Natur & Kultur 
 
 
Google Docs 
 
Digitala program 
• Word 
• PowerPoint 
• Ljudinspelningsprogram 
 
Digitalt material 
 
• Internettexter 
• PDF-filer 
• Filmklipp 
• Ljudfiler 
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4.1.1 Digital teknik  

Alla informanter berättar att lärarnas och elevernas individuella skoldatorer med tillhörande 

hörlurar eller annan möjlighet till att lyssna på ljudfiler är centrala i undervisningen. Susanna 

betonar att: ”Det är ju en förutsättning för att man ska kunna arbeta med digitala verktyg, annars 

skulle man inte kunna kräva det riktigt”. Ines berättar: ”Det är aldrig som jag har en lektion helt 

fri ifrån dator känns det som”. Utöver datorn tycks även klassrummens projektorer vara viktiga 

för alla informanter, då digitala presentationer ofta förekommer. Susanna tillägger att det också 

händer att elever använder sina privata telefoner, exempelvis för att komma åt skolans 

lärplattform. Detta framträder inte i de andra intervjuerna. Ines beskriver istället privata 

telefoner som ett distraktionsmoment: ”I mina klassrum är det kanske snarare telefonen som är 

problemet, och det räknar ju inte jag till de digitala verktygen som vi använder”. 

4.1.2 Digitala webbplatser  

Alla informanter har erfarenhet av att använda webbplatser i undervisningen. Framförallt tycks 

internet användas som kunskapskälla och uppslagsverk, för att hitta filmklipp och ljudfiler från 

olika streamingtjänster och för att få tillgång till skolans digitala lärplattform.  

Johan beskriver webbplatser som det vanligaste digitala inslaget i sin undervisning. Under 

sin planering bygger han upp kurserna med hjälp av stoff från ”en massa olika hemsidor”, och 

under lektionsgenomförandet används webbsidor ofta istället för analoga läromedel. Eleverna 

får prova informationssökning på egen hand och leta reda på faktatexter, ljudfiler och filmklipp, 

exempelvis när de jobbar med sociolekter, dialekter, dikter och annan litteratur. 

Ines redogör för en liknande användning och säger att hon ofta använder internettexter och 

digitala läromedel istället för analoga. Eleverna kan bland annat få läsa artiklar och essäer från 

olika webbsidor. Till skillnad från Johan undviker hon dock att släppa eleverna lösa för 

internetsökning på egen hand – ”jag har snarare serverat dem digitala texter”. Med lärarvalda 

texter hoppas hon att eleverna på sikt ska lära sig att känna igen vilka internettexter som är 

bättre respektive sämre, men för närvarande saknar de en kunskapsbas för att själva kunna 

orientera sig bland internetkällor. Utöver de digitala texterna används även filmklipp och 

ljudfiler från olika streamingtjänster, och inom språksociologin har eleverna fått prova att skapa 

egna digitala enkätundersökningar. 
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För Susanna är skolans internetbaserade lärplattform ett återkommande inslag i början av 

hennes lektioner. Hon förklarar: ”Vi tittar nästan alltid inledningsvis på planering och mål, ’var 

är vi någonstans och vart är vi på väg’, och det brukar nästan alltid vara digitalt. Det finns ju en 

planering som ligger på lärplattformen. Sen beror det på vilket innehåll vi håller på med.” Efter 

den digitala lektionsinledningen brukar Susanna sedan föredra analoga arbetsformer inom de 

flesta undervisningsområden, men streamingtjänster för ljud och bild kan vara ett uppskattat 

inslag i lektionsgenomgångar med mera. Ibland använder eleverna webbsidor för 

grammatikövningar, och när de arbetar med språksociologi och muntliga tal brukar eleverna få 

internetsöka på egen hand för att hitta innehåll till sina arbeten.  

Google Docs är en annan webbsida som alla informanter nämner kan förekomma i 

undervisningen, dock sällan på uppmaning av läraren. Istället är det eleverna som brukar ta 

initiativ till att samarbeta i digitala dokument, exempelvis när de arbetar i grupp.  

4.1.3 Digitala program  

Ordbehandlingsprogrammet Word och det presentationstekniska programmet PowerPoint 

omnämns som de i särklass mest använda programmen i informanternas svenskundervisning. 

”Så klart” används Word, säger Ines. Susanna beskriver att: ”texter på datorn, det är ju helt 

genomslaget, vi har frångått all handskriven text”, och även Johan uttrycker att: ”i mitt klassrum 

har vi frångått det [handskrivna] helt”. PowerPoints tycks också förekomma mycket ofta i Ines 

och Johans klassrum, medan Susanna använder det något mer restriktivt. Till största delen tjänar 

det då som presentationsverktyg under lärargenomgångar och som minnesstöd för eleverna 

efter avslutad lektion, men det är också ett vanligt hjälpmedel när eleverna förbereder och 

framför egna muntliga tal. Ines förklarar: 

Vi använder mycket PowerPoint … Jag trodde kanske att jag skulle vara mindre 
PowerPointbunden när jag började, men det är aldrig som att jag har en lektion som är helt fri 
ifrån dator känns det som. […] PowerPoint finns ju nästan alltid där […] Jag skulle säga att på 
många sätt så blir PowerPointen en form av extra läromedel i min undervisning. Man bygger upp 
ett område, och så bygger man ständigt på den här PowerPointen så att den blir som en kort 
lärobok där de kan gå tillbaka och se hur de ska göra liksom. Så PowerPointen är ju väldigt central, 
på ett sätt. 

Johan använder PowerPoint under lektionsgenomgångar omkring var tredje till var femte 

lektion i svenskundervisningen och beskriver den också som ett underlag för planering och 

genomförande. ”Jag har lagt upp mycket av min undervisning så att mina lektionsanteckningar 

finns i PowerPoint.” 
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Andra program som kan förekomma i informanternas undervisning är program för 

ljudinspelning. Ines och Johan har ibland låtit eleverna spela in egna diskussionsseminarier och 

poddar som grupparbeten, i Johans undervisning exempelvis för att låta eleverna öva sig i 

muntlig framställning och novellanalys. När Susanna undervisar i språksociologi tar eleverna 

ibland själva initiativ till att använda inspelningsprogram för att spela in talspråk, i samband 

med talanalysuppgifter. 

4.1.4 Digitalt material 

Som redan berörts under punkt 4.1.2 använder informanterna ofta digitala texter, filmklipp och 

ljudfiler i sin undervisning, ofta hämtade från olika webbsidor. Digitala texter är lättillgängliga 

på internet och Susanna förklarar att även inscannade texter i PDF-format är ett bra alternativ 

att ge elever som vill läsa digitalt eller har glömt sina läroböcker.  

Filmklipp tycks av alla informanter vara populärt vid olika typer av genomgångar, som stöd 

för elevernas förståelse. Under Ines lektioner används filmklipp ofta som diskussionsstartare 

och för att ge bra förklaringar. ”Det kanske är att UR Skola har gjort någon form av ’Vad är en 

resonerande text?’, och så tycker jag att den beskriver det på ett bra sätt, så att det blir mer 

levande’”, säger hon. Susanna berättar på liknande sätt att ljud och bild underlättar för eleverna 

att inhämta fakta: ”Om de ska tillgodogöra sig, inhämta ett ämnesområde – till exempel hålla 

på med språksociologi, språkhistoria – då kan de tycka det är intressant att få det förklarat för 

sig. Och det kanske är lite av lathet också, [att slippa] läsa tjugo sidor om språkhistoria … Rent 

faktabaserat kan man tycka att det är skönt tror jag, att man berättar för dem eller att de får 

lyssna och ta till sig.” En annan viktig plats fyller filmklipp i undervisningen när klasserna 

arbetar med retorik och talanalys, och detta betonas av både Susanna och Johan. Att se filmklipp 

av personer som håller tal, istället för att bara läsa tal, hjälper eleverna att förstå de retoriska 

verkningsmedlen och se skillnad på bättre och sämre muntliga anföranden.  

Ljudfiler används inom flera områden. I Ines undervisning har eleverna fått lyssna på poddar 

och radiodokumentärer, bland annat som utgångspunkt för klassrumsdiskussioner. De har också 

lyssnat på låtar och låttexter i samband med litteraturläsning: ”Vi jobbade med dystopier, och 

då läste de en dystopi och så lyssnade vi på olika låtar med temat dystopi på YouTube”. I Johans 

klassrum har eleverna lyssnat på sommarprat från Sveriges radio som de sedan har utgått ifrån 

för att skriva refererande, recenserande och resonerande texter. I litteraturläsningen har eleverna 

lyssnat på inläst poesi och inom språksociologin på inspelade dialekter. Också Susanna brukar 

använda ljudfiler i undervisning om dialekter, sociolekter och minoritetsspråk, men också inom 
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litteraturläsning för elever som av olika skäl föredrar att lyssna på texter. Vissa använder 

ljudfiler på grund av särskilda behov, andra för att de föredrar ljudböcker från sin fritidsläsning.  

4.2 Lärandemål i undervisningen  

Temat ”Lärandemål i undervisningen” inkluderar kategorierna övergripande lärandemål och 

digitala kompetenser. I tabellen presenteras vilket lärande informanterna vill uppnå genom sin 

undervisning med digitala resurser, dels på en övergripande nivå, dels i fråga om specifika 

digitala kompetenser.  

 
Tabell 4.2: Lärandemål i svenskundervisningen med digitala resurser 
 
Ines Johan Susanna 
Övergripande lärandemål 
• Tala och skriva i alla  
sammanhang 
• Kunskaper om svenska språket 
• Få tillgång till kultur,  
till exempel skönlitteratur 
 
• Få tillgång till samhället 
• Lära sig delta i samhället 
 
Digitala kompetenser 
• Praktiska digitala färdigheter,  
exempelvis: 
- Hantera datorns filsystem 
- Hantera programmet Word  
- Hantera programmet  
PowerPoint 
• Förstå de digitala hjälpmedlens 
syften och användningsområden 
 
• Söka och hitta information  
• Söka och hitta kultur 
• Vara lösningsorienterad 
 
• Kompetenser av vikt för  
samhällslivet 

Övergripande lärandemål 
• Skriva, läsa och tala  
 
• Kunskaper om svenska språket  
• Möta skönlitteratur 
 
 
 
 
 
Digitala kompetenser 
• Praktiska digitala färdigheter,  
exempelvis: 
- Hantera datorns filsystem 
- Hantera programmet Word  
- Hantera programmet  
PowerPoint 
• Förstå de digitala hjälpmedlens 
syften och användningsområden 
• Förstå skillnader mellan olika  
digitala program 
• Söka, hitta och värdera  
information  
 
• Vara uppdaterad i förhållande till 
den digitala utvecklingen 

Övergripande lärandemål 
• Muntlig och skriftlig  
kommunikation 
• Kunskaper om svenska språket 
• Analysera skönlitteratur 
• Utveckla kunskaper genom  
litteratur 
• Kompetenser för samhällslivet 
 
 
Digitala kompetenser 
• Praktiska digitala färdigheter,  
exempelvis: 
- Hantera datorns filsystem 
- Hantera programmet Word  
- Hantera programmet  
PowerPoint 
• Förstå hjälpmedel som datorn 
har 
• Söka, värdera, använda och  
presentera information från  
digitala källor 
• Kommunikationsfärdigheter och 
interaktivitet 
• Kompetenser av vikt för  
samhällslivet 

4.2.1 Övergripande lärandemål 

Alla tre informanter svarar att elevernas utveckling av skriftlig och muntlig kommunikation 

står i centrum, på frågan vad de upplever som svenskundervisningens viktigaste uppgift. Därtill 

ska eleverna få tillägna sig språkkunskaper, exempelvis om svensk grammatik, språkhistoria 

och språksociologi. Alla informanter nämner även vikten av att svenskundervisningen hjälper 

eleverna att möta litteratur. Utöver detta betonar Ines och Susanna att svenskämnet har en 
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demokratiserande uppgift som ligger till grund för alla andra kunskapskrav. ”De ska ju bli 

samhällsmedborgare”, säger Susanna, och Ines understryker att: ”[Syftet är] kanske i första 

hand någon form av att ge människor tillgång till samhället, möjlighet att delta i samhället … 

Man måste kunna tala och skriva i alla sammanhang … Men sedan tycker jag också att det finns 

den här kulturdelen av ämnet, att ge dem tillgång till, att öppna ögonen för kulturen… En fin 

dikt kanske? Det känns också viktigt, för kulturen är ju livsviktig.” 

4.2.2 Digitala kompetenser 

På frågan vad informanterna lägger in i begreppet ”digital kompetens” svarar samtliga att det 

till stor del handlar om den praktiska förmågan att kunna hantera digitala verktyg. Elever lär 

sig digital kompetens genom att få konkreta handhavandekunskaper, exempelvis då de lär sig 

att hantera datorns filsystem och de digitala programmen Word och PowerPoint. Susanna 

beskriver detta som ett ”rent hantverk, alltså att kunna öppna ett dokument, skapa en text, skriva 

den, disponera den…”. Det är viktigt att i undervisningen våga vara lite grundläggande med 

eleverna, menar hon. ”’Skriv den här teckenstorleken, gör såhär när du infogar namn i 

sidhuvudet eller sidnummer’. … För ska de jobba med disposition av text så måste de också 

förstå hur de kan använda sig av de hjälpmedel som datorn har … Och man får hjälpa dem 

ibland med hur man bygger en PowerPoint, inte skriva för smått och inte för mycket text.” 

Förståelse är en annan kompetens som lyfts, framförallt av Johan. Han understryker att det 

är mycket viktigt att på ett djupare plan förstå de digitala verktygens syften och olika 

användningsområden, användningens konsekvenser, hur digitala program fungerar på olika sätt 

och när det lämpar sig att använda ett visst program istället för ett annat. ”Det är heta kunskaper 

på skolan eftersom många inte har så mycket kunskap om det.” Även Ines berör detta och 

beskriver att digital kompetens handlar om att se hur digitala verktyg kan användas, erbjuda 

genvägar och möjligheter till att göra saker mer levande och intressant. Inför nationella proven 

i Svenska 1, där eleverna ska använda ett presentationstekniskt hjälpmedel under sina muntliga 

tal, har hon försökt undervisa om syftet med PowerPoint-programmet:  

Det tycker jag att vi har hållit på med ganska mycket nu … i Svenska 1, inför nationella proven-
talet … att förstå PowerPointen, vad den har för syfte. […] Man behöver prata med eleverna om 
det … för annars… Oreflekterat så kommer det kanske bli som ett manus för dem själva. Men då 
måste man ju förstå att det handlar om att låta det stödet verkligen bli ett stöd för lyssnaren. Att 
det inte bara finns där okommenterat och att det inte heller är för stökigt. Det ska vara väl valda 
ord eller bilder som man gärna pekar på eller kommenterar, ’vad är det vi ser här’. För när man 
gör det, då förtydligar det och förstärker det ditt budskap som du har med ord. […] Så där handlar 
det ju om att liksom ge dem den digitala kompetensen att förstå hur det [hjälpmedlet] kan stärka 
deras tal, inte bara finnas där. Du ska jobba tillsammans med det, liksom. 
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Senare lyfter Ines och även Susanna digital informationssökning som en viktig digital kompe-

tens, och Johan berör detta implicit. Om att använda digitala medier i undervisningen säger Ines 

att: ”Förhoppningsvis så öppnar det deras ögon för det mediet, där det finns så otroligt mycket 

att hämta. Där tycker jag att det finns en fördel med att digitalisera undervisningen, att man 

demokratiserande öppnar deras ögon så att de förstår var de kan hitta information eller hitta 

kultur.” Susanna lyfter särskilt förmågan att kunna söka, jämföra, värdera, redogöra för och 

använda digitala källor kritiskt. ”Det är också digital kompetens.”  

Utöver detta nämner Ines att det är digital kompetens att vara lösningsorienterad och att 

kunna hantera när något digitalt strular. Johan anser att det är digital kompetens att hålla sig 

uppdaterad i förhållande till samhällets digitala utveckling. Susanna menar att det är digital 

kompetens att kunna använda den digitala världen för interaktivitet och kommunikation.  

Informanterna tillfrågas inte specifikt om hur mycket undervisningstid de anser att 

svenskundervisningen bör ge åt att utveckla digital kompetens, men Ines och Susanna nämner 

att de betraktar digital kompetens som underordnat andra lärandemål. Susanna upplever att 

digitala kompetenser och användning av digitala resurser i undervisningen känns som ett 

pedagogiskt hjälpmedel snarare än ett pedagogiskt syfte, och Ines talar på liknande sätt: ”Det 

digitala ligger i hur vi lär oss och inte i vad vi lär oss. […] Det är inte så att det är syftet med 

att jag liksom… Det första syftet är att ’jag tror att det här [digitala hjälpmedlet] kommer att 

hjälpa er till det här målet’, som är något slags Centralt innehåll och Kunskapskrav, i första 

hand.” Både Susanna och Ines understryker samtidigt att de ser ett värde i att utvecklingen av 

digitala kompetenser förbereder eleverna för livet i ett digitaliserat samhälle och att detta är 

något som följer med ”på köpet” när de strävar mot andra kunskapskrav i svenskämnet. För att 

bli samhällsmedborgare måste eleverna kunna hantera det digitala, säger Susanna, både i 

arbetslivet och i privatlivet. Ines summerar: ”Det är väl rimligt att just genom att samhället, 

livet, kulturen och allt digitaliseras, så måste man på något sätt låta det avspeglas i 

undervisningen. Undervisningen ska ju förbereda dem på livet.” 

4.3 Styrkor i undervisningen 
Temat ”Styrkor i undervisningen” inkluderar kategorierna lärarens kompetens och inställning, 

elevernas kompetens och inställning och styrkor i digitala resurser. I tabellen presenteras vad 

lärarna upplever som möjligheter och styrkor i deras undervisning med digitala resurser. 
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Tabell 4.3: Möjligheter och styrkor i svenskundervisningen med digitala resurser 
 

Ines Johan Susanna 
Lärarens kompetens och  
inställning 
• God kompetens för  
undervisningens ändamål 
• Idérikedom för hur digitala  
uttryck kan användas i  
undervisningen 
• Gör individuella anpassningar  
• Undervisning med digitala  
resurser känns naturligt och 
självvalt 
 
 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
 
 
 
 
 
 
 
• Tar initiativ till digitalt  
samarbete, t.ex. Google Docs 
 
Styrkor i digitala resurser 
• Filmklipp höjer  
uppmärksamhet 
• Filmklipp levandegör kunskap 
• PowerPoints skapar tydlig  
pedagogik 
 
 

Lärarens kompetens och  
inställning 
• Tillräcklig kompetens för  
undervisningens ändamål 
 
 
 
 
• Undervisning med digitala  
resurser känns integrerat,  
självklart och självvalt 
 
 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
 
 
 
 
 
• Vana att samarbeta med 
varandra över sociala medier 
• Tar initiativ till digitalt  
samarbete, t.ex. Google Docs 
 
Styrkor i digitala resurser 
• PowerPoint underlättar lektions-
planering, undervisningens  
genomförande samt  
utvecklingsarbete 
• Digitala webbsidor kan ersätta 
otillräckliga analoga läromedel 
 

Lärarens kompetens och  
inställning 
• Tillräcklig kompetens för  
undervisningens ändamål 
• Erbjuder eleverna digitala  
alternativ 
• Uttrycker god kännedom om 
styrdokumentens riktlinjer 
• Undervisning med digitala  
resurser känns nödvändigt i för-
hållande till samhällsutvecklingen 
• Positiv till fortbildning om  
digitaliserad undervisning 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
• Vana vid det digitala 
• Har grundläggande digitala  
kompetenser från grundskolan 
och fritiden 
• Snabblärda  
 • Vana att samarbeta med 
varandra över sociala medier 
• Tar initiativ till digitalt  
samarbete, t.ex. Google Docs 
 
Styrkor i digitala resurser 
• Tidsbesparande arbetssätt 
• Lätt att kommunicera via  
lärplattformen 
• Digitala texter underlättar  
bedömning 
• Möjliggör individualisering och 
självständighet 
• Digitala uttryck kan skapa  
engagemang 
• Digitala uttryck är nödvändiga 
för viss kompetensutveckling och 
kunskapsinhämtning 
• Word underlättar källhantering  

4.3.1 Lärarens kompetens och inställning  

På frågan om hur informanterna upplever sin egen kompetens för att undervisa med digitala 

resurser och vägleda eleverna till att utveckla digital kompetens, svarar Ines att hon upplever 

sin kompetens som god för undervisningens ändamål. ”För mig är det digitala ganska naturligt 

… Jag känner mig hemma liksom.” Hon upplever också att hon har en god idérikedom för att 

planera undervisning med digitala resurser och att hon kan urskilja hur digitala uttryckssätt kan 

levandegöra den. Vägledningen för eleverna fungerar också, och hon har erfarenhet av att göra 

individuella anpassningar när digital pedagogik inte fungerar. Bland annat låter hon en elev 
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skriva för hand som inte lyckas prestera vid datorskrivande. ”För honom är penna och papper 

så mycket mer konkret och det är så han liksom är van att jobba. Nu har penna och papper blivit 

något som funkar bättre för honom. […] Så nu på nationella proven tänker jag att han ska få 

skriva för hand, helt enkelt.” 

Johan upplever också sin egen kompetens som ”tillräcklig för undervisningens ändamål”. 

”Min undervisning, det funkar bra … Det tycker jag räcker som det är nu.”  

Susanna berättar liknande Johan att hon kan tillräckligt för att undervisa med digitala 

resurser. Hon kan också vägleda eleverna till att utveckla grundläggande digitala kompetenser, 

exempelvis om hur man använder Word- och PowerPoint-programmet. ”Såna där liksom 

handgripliga grejer… Men jag är inte särskilt bra på att lära dem mer avancerade digitala grejer, 

och det vet jag inte heller om det är min uppgift faktiskt.” Utöver detta ser hon en vinst i att hon 

brukar erbjuda eleverna digitala arbetsformer som alternativ till analoga. ”Och det är viktigt, 

det har jag märkt alltmer, att man alltid måste… Om jag vill ha eleverna med mig så måste jag 

erbjuda en digital variant av det analoga … Det finns alltid elever som har glömt sin bok … 

’läs och titta då på den inscannade PDF-filen’.” 

Vad som framstår som en ytterligare styrka i Susannas arbete är att hon visar en god 

kännedom om vad Gy 2011 föreskriver om digital kompetens. Hon refererar till kursplanerna 

vid flera tillfällen under intervjun och beskriver att elever ska få lära sig att hantera digitala 

verktyg, främjas i eget ansvarstagande, använda digitala presentationstekniska hjälpmedel som 

kommunikationsmässigt stöd, skriva och disponera texter, sovra och samla information digitalt 

och hantera digitala källor. Ines och Johan uttrycker vid jämförelse en större osäkerhet kring 

riktlinjerna om digital kompetens i Gy 2011 och beskriver endast kunskapskravet om att 

eleverna ska kunna hantera ett presentationstekniskt hjälpmedel.   

Informanternas inställning till undervisning med digitala resurser tycks överlag vara positiv. 

Ines och Johan menar att användningen av digitala resurser känns naturlig, självklar och 

självvald, och att de digitala inslagen känns integrerade med ämneskunskaperna. Susanna 

föredrar generellt sett analoga arbetsformer men upplever att digitalisering är nödvändig utifrån 

samhällsutvecklingen. Hon är även positiv till fortbildning om digitaliserad undervisning.  

4.3.2 Elevernas kompetens och inställning 

Om elevernas kompetens och inställning till undervisning med digitala resurser uttrycker sig 

Susanna mest positivt. Att så många elever använder digitala plattformar och sociala medier på 

fritiden har gjort dem vana vid det digitala, menar hon. De visar en lätthet för digitala uppgifter, 
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gör inte motstånd mot digitaliserad pedagogik och besitter dessutom flera grundläggande 

kompetenser från fritiden och grundskoletiden, exempelvis om hur man använder 

ordbehandlingsprogram, vilket är värdefullt för skolarbetet. Därtill är de snabblärda när de 

stöter på nya digitala områden. Denna upplevelse skiljer sig från Ines och Johans, vilket 

beskrivs närmare nedan under punkt 4.4.2. 

Även Ines och Johan talar om elevernas förtrogenhet med digitala medier från fritiden, men 

inte som en styrka för undervisningen. Dock är de positiva till att elever ofta tar initiativ till att 

samarbeta med och hjälpa varandra digitalt, ofta informellt genom sociala medier eller genom 

programmet Google Docs. Som pedagogiskt arbetssätt föreslås detta ofta av eleverna och inte 

av läraren. Också Susanna vittnar om detta.  

4.3.3 Styrkor i digitala resurser 

Av informanterna är Susanna den som redogör mest för vilka styrkor hon ser i undervisning 

med digitala resurser. Ines och Johan berör detta betydligt mindre. Susanna menar att den 

digitala tekniken inte minst blir tidsbesparande och ofta kvalitetshöjande när hon har 

digitaliserat en kurs. ”Då kan man ju återanvända den väldigt lätt, eller förändra, utveckla, 

utvärdera, förnya … Det är väldigt tidsbesparande och roligt.” Andra delar som underlättar 

arbetet är att det är lätt att kommunicera med elever via lärplattformen och att elevers 

datorskrivna texter understödjer svensklärares bedömningsarbete. Även bedömningens kvalitet 

kan förbättras, tack vare att det oftast är lättare att urskilja strukturen i en digital text än i en 

handskriven.  

Utöver lektionsplanering, utvecklingsarbete, kommunikation och bedömning ser Susanna 

också flera styrkor i själva klassrumsundervisningen, bland annat tack vare att digitala resurser 

bidrar till individualisering och självständighet. ”De [eleverna] kan äga sitt eget lärande, man 

kan individualisera, de kan jobba med en uppgift olika länge, och det är ju en väldig fördel.” 

Hon upplever också att digitala uttryckssätt ofta skapar engagemang i elevernas 

arbetsprocesser, bland annat när de bygger text och tal med hjälp av digitala verktyg. Strukturen 

i deras arbeten blir tydlig och snygg och retoriska verkningsmedel framträder klarare. Därtill 

kan digitala resurser ibland vara rentav nödvändiga för viss kompetensutveckling och 

kunskapsinhämtning, och inte endast förstärkande. Susanna anser bland annat att det är 

”språkligt nödvändigt” och ”avgörande för att en text ska bli bra” att eleverna gör sina skriftliga 

prestationer i Word-programmet, då handskrivna texter brukar bli otympliga. Vidare tycker hon 

att ljudfiler är nödvändiga när eleverna arbetar med språksociologi och lär sig om dialekter och 
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minoritetsspråk. Lyssnandet möjliggör en förståelse som är svår att läsa sig till. Detsamma 

gäller i retorikundervisningen när eleverna analyserar tal och ser på filmklipp för att studera 

retoriska verkningsmedel. ”Där är det [digitala] riktigt nödvändigt och användbart.” 

Också Ines betonar att användning av film är värdefullt i undervisningen. Filmklipp skapar 

avbrott och variation och höjer elevers uppmärksamhet genom sina multimodala uttryck. Därtill 

kan filmklipp levandegöra kunskapen för eleverna och hjälpa dem att förstå sin omvärld. 

”Generellt så tycker jag att filmklipp kan vara ett väldigt bra sätt att plocka in världen i 

klassrummet […] Just det här med att se olika perspektiv och få se en fråga ur… förstå olika 

människors situation… Jag tycker att ett klipp ofta gör det verkligt för eleverna.” Hon nämner 

att PowerPoints också har liknande styrkor. Programmets möjligheter att illustrera och skapa 

textpartier i punktform främjar ”en tydliggörande pedagogik” som stöttar elevernas förståelse 

och koncentration, kanske inte minst för elever med särskilda behov. ”Har man tappat 

uppmärksamheten en stund så finns det här stödet [PowerPointen] bredvid som man kan haka 

på.” Dessutom tycker Ines att PowerPoint är ett effektivt verktyg för att visa textexempel och 

presentera uppgifter och frågor att diskutera. 

Johan anser också att PowerPoint-programmet är en styrka genom att underlätta planering, 

undervisning och utvecklingsarbete. ”Jag gillar att använda PowerPoint mycket för däri har jag 

hela lektionsplaneringen. Och då blir det lätt att utveckla år för år. Jag har det digitaliserat helt 

enkelt, hela min undervisning.”  

En annan pedagogisk möjlighet ser Johan i det stora kunskapsutbudet på digitala webbsidor. 

Internet är ett bra alternativ till analoga läromedel som ofta känns ”tråkiga, futtiga och tunna”.  

4.4 Svagheter i undervisningen 
Temat ”Svagheter i undervisningen” inkluderar kategorierna lärarens kompetens och 

inställning, elevernas kompetens och inställning, svagheter i digitala resurser samt 

styrdokumenten som utmaning. I tabellen presenteras vad lärarna upplever som utmaningar och 

svagheter i deras undervisning med digitala resurser.  
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Tabell 4.4: Utmaningar och svagheter i svenskundervisningen med digitala resurser 
 
Ines Johan Susanna 
Lärarens kompetens och  
inställning 
• Behöver ge eleverna mer  
vägledning 
• Önskar fortbildning om vilka  
digitala erbjudanden det finns för 
specialpedagogik  
 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
• Saknar grundläggande digital 
kompetens för skolarbete 
• Ovana att hantera multimodalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svagheter i digitala resurser 
• Digitala erbjudanden kan stjäla 
elevers uppmärksamhet från  
skolarbetet 
• Tidskrävande arbetssätt 
• Digitala inslag missgynnar en del 
elever 
 
 
• PowerPoints används eventuellt 
för mycket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrdokumenten som utmaning 
• Kortfattade 
• Ger inte utrymme för att bedöma 
multimodala prestationer 
• Otydliga bedömningskriterier 
 

Lärarens kompetens och  
inställning 
• Behöver ge eleverna mer  
vägledning 
• Den egna kunskapen om  
styrdokumentens riktlinjer upplevs 
otillräcklig 
 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
• Saknar grundläggande digital 
kompetens för skolarbete 
• Elevtexter påverkas av kommu-
nikationsstilen på sociala medier 
• Svårt att söka och värdera  
information på internet 
 
 
 
 
 
 
Svagheter i digitala resurser 
• Digitala erbjudanden kan stjäla 
elevers uppmärksamhet från  
skolarbetet 
• Svårt att utforma kunskapsprov 
när webbsidor är läromedel 
 
 
 
• PowerPoints används eventuellt 
för mycket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrdokumenten som utmaning 
• Kortfattade 
• Ger inte utrymme för multimodal 
kreativitet 
• Otydliga bedömningskriterier 
 

Lärarens kompetens och  
inställning 
• Svårt att urskilja när eleverna  
behöver stöd i digitalt arbete 
• Föredrar ofta analoga texter och 
analoga arbetsformer 
     
 
 
Elevernas kompetens och  
inställning 
• Svaga läsare p.g.a. sociala  
medier 
• Läsförståelsesvårigheter vid  
läsning av digitala texter 
• Risk att prioritera layout framför 
textinnehåll i multimodala arbeten 
• Är ofta blasé inför det digitala 
• Föredrar ofta analoga texter och 
analoga arbetsformer 
• Upplever det svårare att be om 
hjälp under digitala arbetsformer 
 
Svagheter i digitala resurser 
• Digitala erbjudanden kan stjäla 
elevers uppmärksamhet från  
skolarbetet 
• Tidskrävande arbetssätt 
• Digitala arbetsformer kan bli  
ensidiga och hämma kreativitet 
• Risk för ytlig inlärning utan  
processande 
• PowerPoints används ofta för 
mycket av lärarstudenter och 
yngre lärare 
• PowerPoints skapar uppdrivet 
tempo 
• PowerPoints minskar interaktion 
• PowerPoints kan vara svårtydda i 
efterhand 
• Svårt att skapa goda  
läsupplevelser med digitala texter 
 
Styrdokumenten som utmaning 
• Inte jättetydliga 
• Olika riktlinjer i de övergripande 
examensmålen och i kursernas 
kunskapskrav 
• Inget underlag för betygssättning 
• Svårt att lägga undervisnings-
kraft på något som inte ska  
betygsättas 
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4.4.1 Lärarens kompetens och inställning  

Av intervjuerna framgår att alla tre informanter anser att de behöver ge mer stöd och vägledning 

åt sina elever under undervisning med digitala inslag. Ines upplever att många elever behöver 

grundläggande handledning i hur man exempelvis använder Word och Powerpoint, men att 

detta ofta ”faller mellan stolarna”. Själv har hon inte ägnat så mycket undervisningstid åt sådant 

stöd. Också Johan har erfarenhet av detta och menar att han har gett för lite stöttning under 

digitala uppgifter. Han berättar bland annat om en lektion där han förutsatte att eleverna själva 

skulle kunna internetsöka sig fram till information som de behövde för en uppgift, och att detta 

slutade i ”kaos och oordning”: 

Hade jag haft ett läromedel så hade jag ju begränsat deras valfrihet till att liksom anpassa sig efter 
läromedlet, men nu tänker jag att hela internet är mitt läromedel och ’det är klart att de kan hitta 
information om Rosengårdsmål’. Men det kan de inte och då har jag ju planerat väldigt dåligt. 
Jag måste verkligen lägga mer tid på… Jag borde lära dem googla kanske ... Eller så borde jag ge 
dem ett bättre läromedel, kanske inte riktigt lika digitalt. […] Jag har missbedömt på vilken nivå 
det behövs lärarhandledning, stöd, scaffolding. […] Där behöver jag ju skärpa mig, det hör jag ju 
själv. Alltså jag måste lägga mer tid på att förklara hur de ska använda digitala hjälpmedel när de 
förväntas göra det. Jag går för snabbt, jag kastar ut dem i att försöka själva för tidigt. De behöver 
mer vägledning, på gruppnivå. 

Vad gäller Susanna upplever hon att den största svårigheten ligger i att upptäcka när eleverna 

behöver stöd. Digitaliserad undervisning gör att detta blir otydligare för henne som lärare. När 

eleverna arbetar med något analogt är det lätt att märka när de kör fast, börjar tugga på pennan, 

titta ut genom fönstret etcetera, och detta signalerar ett behov av att hon behöver gå in med 

vägledning. I digitalt arbete tenderar eleverna att gömma sig bakom sina datorer. De kan gå 

under radarn och låtsas jobba med någonting på skärmen. Susanna beskriver det som en svår 

balansgång när hon både vill låta eleverna jobba ostört i sin kreativa process och samtidigt vill 

kontrollera att de inte kör fast i skärmarbetet. Hon resonerar: 

Då är jag tveksam till om det digitala verkligen är riktigt bra… För jag tycker det är en lärares 
uppgift att verkligen följa. Man kan inte bara ge dem en uppgift och sen släppa dem, de är för 
unga för det. Det står att de ska ’äga sitt eget lärande’ och de som är motiverade och har ett eget 
driv kan göra det. Men det är svårare att fånga upp ’vilka klarar det inte?’, för det är mycket 
otydligare när man ger ut digitalt material och inte vet hur det går med själva inhämtandet, själva 
inlärningen, processen… 

PowerPoint-programmet tycks kunna bli en annan svaghet i undervisningen om det 

överanvänds. Både Ines och Johan säger att de möjligen använder programmet för mycket, och 

Ines menar att det finns problem med att bli ”för PowerPoint-bunden”. Susanna upplever inte 

detta som en svaghet i sin egen undervisning men har erfarenhet av att många lärarstudenter 

och nyexaminerade lärare fastnar i PowerPoint-programmet och känner osäkerhet inför analoga 

lektionsgenomgångar.   
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Andra utvecklingsområden som framkommer är att Ines önskar utveckla sin kompetens om 

vilka digitala verktyg som lämpar sig för specialpedagogik, och Johan upplever att han är 

”dåligt insatt i styrdokumenten, särskilt när det kommer till vad de säger om digital kompetens”. 

Han vill öka sin kunskap om riktlinjer i Gy 2011.   

Vad gäller lärarnas inställning till digitaliserad undervisning ger Susanna uttryck för att hon 

och många av hennes svensklärarkollegor ofta föredrar analoga arbetsformer och analoga 

texter, och känner ett ansvar i att förvalta den analoga läsupplevelsen. Hon betraktar inte detta 

som en undervisningsbrist, men däremot som en växande utmaning när samhället digitaliseras 

alltmer. Hon berättar:  

Vi kanske är konservativa på den här skolan. […] Men vi läser, tolkar och analyserar den analoga 
texten mycket, mycket mer. […] Jag använder väldigt mycket text och tycker det är viktigt med 
textens analoga form, att lära sig läsa liksom, istället för att lyssna och ta in med ljud och bild. De 
[eleverna] gör det ändå så mycket, det är en tyngdpunkt i ungdomars liv idag. Och vi ska bemöta 
det delvis, men vi ska inte helt övergå till det, för då… Om inte skolan och svensklärarna betonar 
texten, då vet jag inte vem som gör det i samhället idag. Vi tappar någonting jätteviktigt där. 
Genom århundraden liksom så kan jag inte känna att 2021 så ska vi helt släppa det. Det kanske 
vi gör om hundra år, men än så länge är det för tidigt. 

4.4.2 Elevernas kompetens och inställning  

Ines och Johan uttrycker sig mest kritiskt om elevernas kompetens att använda digitala resurser 

i undervisningen. Visserligen förmår eleverna hantera sociala medier, men detta skiljer sig från 

de grundläggande digitala kompetenser som krävs för skolarbete. Både Ines och Johan har 

erfarenhet framförallt av att många elever inte kan navigera i datorernas filsystem. Många vet 

inte heller hur de sparar dokument, varav deras påbörjade skolarbeten försvinner. Detta stjäl 

undervisningstid. En annan utmaning, upplever Johan, är att sociala medier förändrar elevers 

skrivande. Många ungdomar är erfarna skribenter från sms, chattar med mera, men den 

fragmentariska och interaktiva skrivarstilen därifrån lämpar sig oftast dåligt för skolarbeten. 

Ibland är elever nonchalanta inför svenska skrivregler och ser ingen vits med skiljetecken, som 

av dem kan betraktas som synonyma med emojis. 

Andra utmaningar grundar sig i elevers läsförmåga. Johan berättar att elever har mycket 

svårt att på egen hand söka, välja ut och värdera innehållet i digitala texter på internet, vilket 

kanske grundar sig i att de är svaga läsare. ”Jag upplever att de ofta står ganska handfallna när 

jag säger: ’det är väl bara att googla’ … Då vet de inte riktigt vad jag menar eller hur de ska 

göra det. Och dessutom är de ju kanske i allmänhet lite lässvaga. De tar sig inte an långa sjok 

av texter och kan inte se om de har fått bra träffar på Google … De trycker på den översta 

[sökträffen] och så får det bli vad det blir.” Susanna har erfarenhet av likande utmaningar och 
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tror att många elever idag är svaga läsare på grund av den tid de ägnar åt sociala medier istället 

för analog fritidsläsning. När längre texter presenteras för dem har många svårt att urskilja 

huvudinnehållet, vilket blir extra svårt när texterna är digitala. Läsning på skärm gör det svårare 

för dem att överblicka textens struktur och innehåll. 

Under intervjuerna framkommer också att många elever är ovana vid att hantera 

multimodala uttryckssätt. Ines berättar att elever ibland vill använda film som retoriskt 

verkningsmedel i sina muntliga tal, men att de då får svårt att integrera filmklippet och talet på 

ett välfungerande sätt i sin framställning. Hon tror också att de till viss del har blivit fostrade 

under skoltiden till att inte blanda medieformer. Susanna berör något liknande när hon beskriver 

att elever när de bygger PowerPoints kan ha svårt att balansera innehållet i form av bild och 

text. Ibland lägger de för mycket fokus på estetik och layout och glömmer att ägna tid åt 

verbalinnehållet.  

Andra utmaningar har att göra med elevernas inställning till undervisning med digitala 

resurser, och detta uppmärksammas av framförallt Susanna. Vad många kanske inte väntar sig 

är att elever ofta uttrycker svagt engagemang inför digitala arbetsformer, berättar hon. ”De blir 

lite blasé. Det är inte spännande och roligt utan blir lite instrumentellt.” Hennes erfarenhet är 

att de ofta föredrar analoga arbetsformer. Ofta väljer de att läsa ur den tryckta antologin istället 

för den inscannade PDF-filen, och att anteckna för hand istället för på dator. Det är också vanligt 

att de efterfrågar genomgångar på tavlan. ”Eleverna är trötta på att undervisas över 

PowerPoint”, säger Susanna. En ytterligare utmaning ser hon i att många elever uttrycker att 

det känns som ”ett längre steg att be om hjälp” när de jobbar med någonting digitalt, än när de 

utför skolarbete analogt, vilket leder till att de får otillräckligt stöd. 

4.4.3 Svagheter i digitala resurser 

Alla informanter anser att en återkommande utmaning med digitala resurser är att det stör 

undervisningen när elever frestas att använda de digitala verktygen till andra aktiviteter än 

skolarbete, exempelvis för att spela onlinespel eller läsa chattmeddelanden under lektionstid. 

Ines och Susanna tillägger att detta inte är ett särskilt stort problem i deras nuvarande klasser, 

men ”det är absolut ett störande och splittrande moment och det tar uppmärksamhet ifrån dem 

[…] och då är det bättre att de släcker ner datorn och jobbar med någonting analogt” (Susanna). 

Johan är den av informanterna som låter mest kritisk till digitala inslag som 

distraktionsmoment: ”Eleverna gör ju tre andra saker på datorn samtidigt som de tar 

lektionsanteckningar, så de är inte så bra de där anteckningarna alltid. Om jag sitter längst bak 
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i ett klassrum, nån gång när nån annan undervisar, så ser jag ju att de shoppar kläder, spelar 

schack eller andra enkla spel, tittar på YouTubeklipp, lyssnar på Spotify, i en lur kanske … Ja, 

det händer mycket … Och sen kommer de och klagar på att de har koncentrationssvårigheter.”  

En annan utmaning är att användning av digitala resurser kan vara ett tidskrävande arbetssätt. 

Ines beskriver att det framförallt stjäl tid från undervisningen när eleverna har glömt att spara 

sitt digitala arbete under en lektion och måste börja om från början under nästa. Det stör också 

när de inte kan delta i lektionsarbetet på grund av att datorn är trasig. De svaga eleverna 

missgynnas allra mest av detta – ”det är ju oftast de som annars ligger lite efter som sugs tillbaka 

ytterligare av datorstrul”. Susanna upplever också att digitala inslag är tidskrävande, framförallt 

under hennes egen lektionsplanering när något ska digitaliseras för första gången. ”Första 

gången man gör grejer så tar det ju tid.” Hon kan önska att skolledningen skulle ge lärarna en 

del av exempelvis konferenstiden för detta arbete. 

Andra svagheter ser Susanna i att undervisning med digitala resurser kan bli ensidig och 

hämma elevers kreativitet. Den kan också leda till en ytlig inlärning utan processande. När 

elever exempelvis använder sina datorer för digitalt läsande och lyssnande tar detta mycket tid, 

men det leder inte alltid till den djupare kunskapsbearbetning som hon ser i analogt arbete. Hon 

nämner PowerPoint-genomgångar som exempel och beskriver att dessa ofta skapar ett 

uppdrivet tempo i undervisningen: ”Läraren går upp i sin redovisning och genomgång, och då 

hänger eleverna inte med, hinner inte skriva ner. […] Grejen är ju ofta att läraren går för fort 

fram … och det tror jag är lite förödande för eleverna. De har inte tid att processa, ta in, skriva 

av, tänka efter, ställa frågor, avbryta…” PowerPoints kan dessutom vara svårtydda för eleverna 

i efterhand när de behöver använda dem för att läsa till prov, om de inte har hunnit föra egna 

anteckningar som komplement till dem. När genomgången istället görs analogt på tavlan 

upplever Susanna att detta ofta medför en bättre kontakt och interaktion med eleverna. Eleverna 

är i högre grad delaktiga i vad läraren skriver och det skapas en känsla av att man bygger 

lektionen tillsammans.  

En ytterligare svaghet i de digitala inslagen urskiljer Susanna i att digitala texter sällan 

förmår skapa den slags läsupplevelse som elever kan få av analoga texter. ”Du vet, man kan få 

en upplevelse av att eleverna – när man läser högt för dem [ur en bok] – sjunker ner, landar, 

följer med i sin text, allting annat blir liksom mindre viktigt. Själva läsupplevelsen i sig är svår 

att få till digitalt.” 

Slutligen nämns av Johan att det kan vara svårt för läraren att utforma kunskapsprov om 

elevers kunskapsinhämtning har skett genom digitala källor, exempelvis internet. Detta har 

varit en utmaning i hans egen undervisning. Han förklarar:  



 

 
33 

Det blir ett problem för mig att jag inte har ett avgränsat läromedel … Jag har ju liksom tjugo 
olika hemsidor som jag har läst på inför en lektionsplanering – kanske inte så tydligt i svenska 
som i samhällskunskap – och då kan jag inte ha ett prov ... Jag kan inte ge eleverna tjugo hemsidor 
och säga ’det här är det ni får prov på’. … Men jag går i fällan ibland att ’nej just det, nu måste 
jag låta dem skriva en lång uppsats istället, för jag kan inte ge dem ett prov när jag inte har ett 
avgränsat inläsningsmaterial’. 

4.4.4 Styrdokumenten som utmaning 

Kursplanerna i Gy 2011 kan bli en utmaning för informanterna på grund av att de upplevs ge 

otydlig vägledning för undervisning med digitala resurser. På frågan om hur informanterna 

upplever kursplanernas riktlinjer för digitala uttryckssätt i undervisningen svarar Ines och Johan 

att de känns kortfattade, och Susanna tycker att: ”styrdokumenten ger inte jättemycket stöd”. 

Endast kriteriet om att eleverna ska kunna använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som 

stöd för kommunikation upplevs som tydligt. Det digitala är inte huvudfokus, säger Susanna, 

och dessutom råder det en diskrepans mellan vad svenskämnets Centrala innehåll och 

Kunskapskrav föreskriver, trots att ”de ska spegla varann”.  

Alla informanter ger också uttryck för en upplevelse av att styrdokumenten inte ger underlag 

för att bedöma digitala kompetenser, exempelvis förmågan att bygga och använda en 

PowerPoint-presentation. Förmågan att kunna använda ett presentationstekniskt hjälpmedel i 

kommunikation är förvisso ett tydligt kriterium på bland annat nationella proven, men 

informanterna upplever att ”det är inte uttalat vad som ska bedömas” (Ines), att ”jag har väldigt 

svårt att säga vad som skulle vara E-kvalité, C-kvalité, A-kvalité … Det är magkänsla” (Johan) 

och att ”jag har egentligen inte underlag att ta med det i min bedömning av betyg, för jag tycker 

inte det står uttryckligen att jag ska det” (Susanna). 

En följd av detta är att det kan bli svårt för informanterna att avgöra hur mycket 

undervisningsutrymme och undervisningsfokus som utveckling av digitala kompetenser får ta, 

när det inte är något som är i sig självt betygsgrundande. Susanna beskriver: 

Det står inte uttryckligen att vi ska lära dem [eleverna] att bli duktiga på digitala verktyg, eller 
jag kan inte se det just nu i de kunskapskrav vi har … Det är ju inget man sätter betyg på […] Om 
vi får ett eget kunskapskrav där det står att jag ska utvärdera och hantera det digitala för sig, då 
kan jag lägga mer tid och kraft på det, men jag tycker inte att jag har fått det, jag kan inte uttyda 
det så tydligt. […] Det står övergripande [om digital kompetens] som examensmål, men inte 
konkret i min Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras det insamlade materialet mot bakgrund av föreskrifter i 

styrdokumenten och den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2. Diskussionen följer 

resultatredovisningens tematiska disposition, som utgår från de tre frågeställningarna som 

presenterats i avsnitt 1.2.  

5.1.1 Digitala resurser i informanternas undervisning 

Informanterna berättar att en mängd olika digitala resurser förekommer i deras 

svenskundervisning. Framförallt datorer, projektorer, webbsidor, Word- och 

PowerPointprogrammet är vanligt. Hur frekvent dessa digitala resurser förekommer är svårt att 

avgöra utifrån intervjuerna, men mycket tyder på att varje lektion innehåller någon form av 

digitalt verktyg. Detta resultat är intressant i förhållande till tidigare forskning från bland annat 

Magnusson (2018, se Brante m.fl. 2020:275, 277–278). Magnussons studie visar att användning 

av digitala resurser i många svensklärares undervisning endast sker sporadiskt, på grund av att 

lärare inte ser vad digital teknik skulle kunna tillföra undervisningen. I årskurs 7 domineras 

klassrumsarbetet därför av handskrivna texter i pappersform. Även Sofkova Hashemi och 

Cederlund (2016; se även Brante m.fl. 2020:278) visar att den traditionella skrifttraditionen 

brukar dominera i klassrummet medan multimodalitet hamnar i skymundan. Dessa studier är 

förvisso gjorda på grundskolan och inte på gymnasiet, vilket är viktigt att betona, men 

skillnaden mellan resultaten i dessa studier och resultatet i min undersökning är trots detta 

intressant att notera.  

Andra studier visar samtidigt att förekomsten av digitala resurser sker mer frekvent i svenska 

än i många andra skolämnen (Skolverket 2018:66), även om det inte anges hur frekvent. De 

digitala resurserna används då framförallt till informationssökning, textproducering och digitala 

presentationer. Detta överensstämmer med vad informanterna omvittnade i denna studie.  

5.1.2 Lärandemål i informanternas undervisning 

Alla informanter beskriver att svenskämnets övergripande lärandemål utgörs av att utvecklas i 

muntlig och skriftlig kommunikation, att tillägna sig språkkunskaper och att möta litteratur. 

Ines och Susanna anger även att allt detta har en demokratiserande uppgift, då eleverna får lära 
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sig kompetenser av vikt för samhällslivet. Informanterna gav sedan flera exempel på 

pedagogisk idérikedom om hur digitala resurser kan stötta dessa övergripande lärandemål. De 

övergripande lärandemålen tycks också vara lätta att integrera med användningen av digitala 

resurser, då de inte är beroende av en pedagogik som kräver endast analoga arbetsformer. Om 

informanterna istället skulle ha angivit exempelvis ”att skriva för hand” eller ”att stava utan 

hjälpmedel” som viktiga lärandemål, skulle de digitala verktygen ha varit problematiska. 

Utöver de övergripande lärandemålen ser informanterna ett värde i att de digitala resurserna 

i undervisningen bidrar till att utveckla en rad olika digitala kompetenser hos eleverna.  Detta 

är intressant att jämföra med de digitala kompetenser som nämns i regeringens 

nationaliseringsstrategi och i Skolverkets styrdokument. Nedan redogör jag i tur och ordning 

för dessa kompetenser. 

Utifrån EU:s så kallade ”nyckelkompetenser” ska skolan ge elever digitala kompetenser för 

att delta i samhällslivet och få underlag för ett livslångt lärande (Brante m.fl. 2020:271; Haglind 

2015:1; Skolverket 2017b:10). En central aspekt av digital kompetens är att förstå hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling (Skolverket 2017a: Svenska, 

Ämnets syfte; Skolverket 2017b:10–11). När Ines och Susanna betonar att 

svenskundervisningen har i uppdrag att förbereda eleverna för livet i ett digitaliserat samhälle, 

och att denna undervisning därför behöver innehålla digitala inslag, tycks denna uppfattning 

vara helt i linje med Skolverkets övergripande lärandemål.  

Vidare lyfter Skolverket att elever inom svenskämnet ska ”tillägna sig de språkliga redskap 

som krävs för vardags- och samhällsliv” och ”använda digitala verktyg och medier” (Skolverket 

2017a: Svenska, Ämnets syfte; jfr. Skolverket 2017b:10–11). Detta tas upp av alla informanter, 

som anser det viktigt att lära eleverna praktiska digitala färdigheter såsom att hantera datorns 

filsystem och behärska Word- och PowerPointprogrammet. 

Utöver den digitala kompetensen att praktiskt kunna använda digitala verktyg föreskriver 

Skolverket (2017b:10–11) också att eleverna behöver förstå digitala system och tjänster. Bland 

informanterna betonas detta framförallt av Johan och Ines, som lyfter att en djupare förståelse 

för de digitala verktygens syften och användningsområden är nödvändig för att de praktiska 

handhavandekunskaperna ska bli verkligt värdefulla. I samband med detta nämner Johan också 

att denna typ av kompetens behöver hållas uppdaterad utifrån samhällets digitala utveckling, 

vilket är förenligt med regeringens föreskrifter om att lära eleverna adekvata digitala 

kompetenser (Regeringen 2017:6).   

En ytterligare central aspekt av digital kompetens från Skolverket är kompetensen ”att lösa 

problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik”. 
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Denna kompetens berörs av Ines, som nämner att elever behöver lära sig att vara 

lösningsorienterade och hantera när det digitala strular, att se hur digitala verktyg kan erbjuda 

genvägar och hur de kan användas för att levandegöra någonting och väcka intresse.  

Utöver dessa allmänna digitala kompetenser som Skolverket föreskriver, nämns fem 

specifika punkter om digital kompetens i det centrala innehållet för kursen Svenska 1, av vilka 

flera återkommer också i kurserna Svenska 2 och Svenska 3 (Skolverket 2017a: Svenska, 

Centralt innehåll). För det första ska eleverna lära sig att använda ”digitala 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar”, vilket 

alla informanter refererar till när de talar om att muntlig kommunikation och programmet 

PowerPoint som lärandemål i deras undervisning. För övrigt anser de att denna digitala 

kompetens är den tydligast beskrivna i kursplanerna, gissningsvis på grund av att det är ett 

centralt innehåll som examineras i samband med nationella proven. 

För det andra ska eleverna lära sig att använda digitala verktyg ”för textbearbetning samt för 

respons på och samarbete när det gäller texter” (Skolverket 2017a: Svenska, Centralt innehåll). 

Detta berörs i informanternas undervisning framförallt när eleverna lär sig att skriva och 

formatera texter i Wordprogrammet och när de samarbetar i programmet Google Docs.  

För det tredje ska svenskundervisningen beröra ”frågor om upphovsrätt och integritet vid 

digital publicering” (Skolverket 2017a: Svenska, Centralt innehåll). Detta nämns inte 

uttryckligen av någon av informanterna, men Susanna berör det möjligen i samband med att 

hon betonar det som en viktig digital kompetens att elever kan redogöra för de digitala källor 

de använder från internet, var de har hittat dem och vem som har publicerat dem. Mer explicit 

nämns förmågan att kunna söka, hitta och värdera digital information, och detta görs av 

samtliga informanter. Denna kompetens föreskrivs inte uttryckligen i det centrala innehållet 

med däremot i svenskämnets syftesbeskrivning och i Skolverkets allmänna föreskrifter 

(Skolverket 2017a: Svenska, Ämnets syfte; Skolverket 2017b:10–11).  

För det fjärde står i det centrala innehållet att eleverna i svenskundervisningen ska få möta 

film och andra medier än tryckt text, och detta tycks förekomma ofta i informanternas 

undervisning. Användning av filmklipp och ljudfiler beskrivs som ett populärt digitalt inslag. 

För det femte, slutligen, ska eleverna lära sig om ”digitaliseringens inverkan på språk och 

språkbruk”. Detta berättar alla informanter att de undervisar eleverna om inom språksociologin, 

vilket de anser hör till svenskämnets övergripande lärandemål.  

Utifrån denna analys tycks det således som att informanternas samlade undervisning täcker 

in alla de digitala kompetenser som föreskrivs av regeringens nationella digitaliseringsstrategi 

och av styrdokumenten från Skolverket. Ingen av informanterna tycks av intervjuerna att döma 
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beröra samtliga kompetenser i sin egen individuella undervisning, men om de skulle samarbeta 

kollegialt och lära av varandra är förutsättningarna goda för en rik undervisning om digital 

kompetens.  

Mot bakgrund av detta är det därför intressant att informanterna själva upplever att 

styrdokumenten ger otydliga riktlinjer om vad undervisningen ska beröra i form av digitala 

kompetenser och digitala resurser. Ines och Johan anser att stödet från styrdokumenten är 

kortfattat, och även Susanna som känns väl insatt i vad de föreskriver om digital kompetens 

tycker att de inte ger mycket stöd.  En stor del av detta tycks bero på att kursplanerna i svenska 

inte ger underlag för att bedöma digitala kompetenser, vilket gör det svårt för lärarna att avgöra 

hur mycket undervisningstid som utvecklingen av digitala kompetenser kan tillåtas ta. Det 

känns mer befogat att lägga tid och fokus på andra lärandemål som ska examineras. Susanna 

upplever också att det råder en diskrepans mellan vad kursplanernas centrala innehåll och 

kunskapskrav föreskriver. Om det inte finns ett kunskapskrav om att elever ska lära sig hantera 

digitala resurser, tycker hon inte att det känns berättigat att lägga mer tid och kraft på 

undervisning om detta än hon redan gör. Dessa upplevelser hos informanterna överensstämmer 

med flera tidigare studier (Brante m.fl. 2020:278–279). Bristen på tydliga kriterier i 

kunskapskraven samt diskrepansen mellan svenskämnets syftesbeskrivning, centrala innehåll 

och kunskapskrav, tycks försvåra lärares undervisning om digitala kompetenser.  

Frågan är om digitala inslag och utvecklingen av digitala kompetenser bör ha en 

framträdande plats i svenskämnet eller inte. Utifrån samhällets allmänna digitalisering och det 

ökade fokus som digital kompetens har fått i styrdokumenten, kan det tyckas befogat att digitala 

resurser och utveckling av digitala kompetenser får en central plats också i undervisningen. De 

skriftliga och muntliga färdigheter för ett aktivt samhällsdeltagande som eleverna ska utveckla 

inom svenskämnet, motiverar att digitala kompetenser får en central plats, då så mycket av vår 

tids kommunikation sker genom digitala medier. Också informanterna talar om detta. Dock 

betonar Ines och Susanna att de betraktar digital kompetens som underordnat andra lärandemål. 

Digitala undervisningsinslag upplevs som pedagogiska hjälpmedel snarare än pedagogiska 

syften, och andra lärandemål känns viktigare att lära ut. Det är också angeläget att de analoga 

texterna och arbetsformerna får fortsätta äga en central plats i svenskundervisningen, menar 

Susanna. ”Om inte skolan och svensklärarna betonar [den analoga] texten, då vet jag inte vem 

som gör det i samhället idag.”  
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5.1.3 Styrkor och svagheter i informanternas undervisning 

Hitintills har diskussionen berört vilka digitala resurser som förekommer i informanternas 

svenskundervisning och vilka lärandemål och digitala kompetenser som lärarna adresserar 

genom denna undervisning. Frågan är nu hur utfallet blir. När har de digitala resurserna bäst 

inverkan på elevernas lärande, och när har de sämst inverkan?  

Först och främst ska uppmärksammas att alla informanter upplever sin egen digitala 

kompetens som god för att använda digitala resurser i sin pedagogik och för att vägleda eleverna 

till att utveckla åtminstone grundläggande digitala kompetenser. Detta är intressant då det 

skiljer sig från den tidigare forskning som beskriver att många lärare upplever att deras digitala 

kompetenser brister, att de inte ser hur digital teknik i undervisning kan vara pedagogiskt 

meningsfull och att de önskar fortbildning om detta (Skolverket 2018:47–48; Haglind 2015:12–

13). Ines och Johan beskriver istället att användningen av digitala resurser känns självklar, 

självvald och naturlig, och Susanna upplever att hon skapat en inkluderande undervisning 

genom att erbjuda eleverna digitala arbetsformer som alternativ till analoga.  Även elever 

besitter en grundläggande digital kompetens som skapar goda förutsättningar för undervisning 

med digitala resurser, menar Susanna.  

Å andra sidan framträdde samtidigt flera svagheter i denna bild. Det framkom att många 

elever är i stort behov av stöd när de arbetar med digitala resurser och att lärare ger för lite av 

detta. Bland annat har många elever svårt att spara filer och hantera datorns filsystem, svårt att 

hantera multimodalitet, svårt att söka information på internet och svårt att tillgodogöra sig 

innehållet i digitala texter. Det sistnämnda påminner om tidigare forskning från Brante (2019: 

1, 11; Brante m.fl. 2020:275–276) som visar att elever om de inte får kontinuerligt stöd av 

läraren tenderar att fastna i enkelt och mekaniskt läsande utan reflektion. Många elever är 

således i behov av mer vägledning än de får under undervisning med digitala resurser. Ines och 

Johan anser att de ägnat för lite tid åt detta, och Susanna tycker det är svårt att urskilja när 

eleverna behöver stöd på grund av att de kan ”gömma sig” bakom sina datorer. 

Till de digitala resursernas främsta styrkor hör att de kan vara tidsbesparande och 

kvalitetshöjande, att de kan underlätta kunskapsinhämtning, att de kan engagera och höja 

elevers uppmärksamhet och att de kan bidra till individualisering och självständighet. En 

baksida av detta är att de digitala inslagen också kan vara tidskrävande, leda till ytlig inlärning 

utan processande och distrahera elevernas uppmärksamhet bort från skolarbetet. En närmare 

beskrivning och diskussion kring detta följer nedan.  
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Tidsbesparande och kvalitetshöjande blir de digitala inslagen framförallt när läraren väl har 

digitaliserat en kurs och kan återanvända materialet under kommande terminer. Det går smidigt 

att utvärdera och utveckla det digitala materialet, vilket fungerar kvalitetshöjande för 

undervisningen. Digitala verktyg kan också vara tidseffektiviserande och förenklande under 

själva genomförandet av undervisningen, bland annat för att det är lätt att dela digitalt material 

med eleverna via datorn och visa digitala presentationer via projektorn. Tidskrävande blir de 

digitala inslagen istället när en kurs ska digitaliseras för första gången och för detta skulle lärare 

eventuellt behöva mer tid från skolledningen. Under undervisningen stjäl det därtill tid när det 

digitala strular och elever hamnar efter i arbetet. Detta drabbar svaga elever hårdast, vilket är 

allvarligt. I den nationella digitaliseringsstrategin står likvärdighet i fokus (Regeringen 2017:5) 

och skolan behöver se till att den digitala pedagogiken inte leder till att vissa elever missgynnas. 

En styrka i digitala inslag utöver att vara tidsbesparande är att de kan underlätta 

kunskapsinhämtning. Informanterna vittnade om att framförallt multimodala uttryckssätt som 

ljud, bild och film, genom exempelvis streamingtjänster och PowerPoints, ofta har en mycket 

god effekt på elevers lärande. Dessa medier levandegör kunskap, underlättar faktainhämtning, 

bidrar till en tydliggörande pedagogik och skapar en varierad undervisning. För viss inlärning 

kan de rentav kännas nödvändiga, såsom när eleverna lär sig om dialekter och analyserar tal. 

Informanterna gav här flera exempel på hur digital teknik kan vara pedagogiskt meningsfull, 

vilket skiljer sig från tidigare forskning som visar att många lärare har svårt för detta 

(Skolverket 2018:47–48, 55; Haglind 2015:12–13). Susanna påpekar dock att de digitala 

inslagen och multimodala uttryckssätten också kan hämma elevernas lärande, vilket blir en 

svaghet i undervisningen. Digitala verktyg kan skapa ett uppdrivet tempo och leda till ytlig 

inlärning, och både hon själv och många elever föredrar därför analoga arbetsformer.  

Ytterligare positivt är att digitala inslag och multimodala uttryckssätt kan höja elevers 

uppmärksamhet och engagera dem, men negativt är att de kan lockas att ägna sig åt andra 

digitala aktiviteter än skolarbete. I bästa fall bidrar den digitala pedagogiken till 

individualisering och ökad självständighet hos eleverna, vilket ligger i linje med målet att 

digital kompetens ska hjälpa eleverna till ett livslångt lärande sedan de har slutat skolan (Brante 

m.fl. 2020:271). I värsta fall leder dock digital pedagogik till att elever hamnar på efterkälken 

i skolarbetet.  

Som tidigare forskning visar (Brante m.fl. 2020:270–276, 280) tycks det utifrån detta finnas 

behov av att lärare ger elever ökat stöd och kontinuerlig vägledning för att undervisning om 

digitala kompetenser och undervisning med hjälp av digitala resurser ska bli verkligt 

välfungerande.     
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6 Slutsats  
Syftet med uppsatsen har varit att genom en intervjustudie undersöka vilka digitala resurser 

som används i svenskundervisning hos yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet, samt vad 

de ser för styrkor och svagheter i den digitala pedagogiken. Jag har även jämfört informanternas 

undervisningserfarenheter med tidigare forskning och undersökt om de lärandemål som de 

adresserar harmoniserar med styrdokumentens föreskrifter. Studien är kvalitativ och det 

insamlade materialet för litet för att resultatet ska vara generaliserbart, men det bidrar med ökad 

kunskap om hur samspelet mellan teknik, pedagogik och ämneskunskap fungerar hos 

svensklärare i arbetet med Gy 2011 och dess ökade fokus på digital kompetens.  

Svenskämnet har traditionellt centrerats kring en undervisning där tryckta texter och analoga 

verktyg har dominerat, men denna uppsats visar att digitala resurser används frekvent i 

informanternas svenskundervisning. Vanligast är datorer, klassrumsprojektorer, webbsidor 

samt ordbehandlings- och presentationsprogram.  Informanterna upplever också att deras 

kompetens är god eller tillräcklig för att undervisa med digitala verktyg och vägleda eleverna, 

vilket är en styrka i undervisningen. De ser också hur digital teknik kan vara pedagogiskt 

meningsfull för kunskapsinhämtning och inlärning. Detta skiljer sig från tidigare forskning som 

visat att många lärare har bristande digital kompetens för undervisning.  

Bäst utfall tycks informanternas undervisning med digitala resurser få när multimodala 

uttryckssätt underlättar elevers kunskapsinhämtning, exempelvis genom ljud och film. Sämst 

fungerar den när elever inte klarar av den digitala pedagogiken och läraren ger otillräckligt stöd.  

Undersökningen visar också att de övergripande lärandemål som informanterna vill 

behandla i sin svenskundervisning är förenliga med digital pedagogik och harmoniserar med 

styrdokumentens riktlinjer. Därtill tycks helheten av informanternas undervisning adressera de 

lärandemål om digital kompetens som föreskrivs i styrdokumenten. Det finns alltså goda 

förutsättningar för att informanternas svenskundervisning ska uppnå de mål för skolan som har 

lagts fram i den nationella digitaliseringsstrategin (Regeringen 2017:4). Samtidigt framgår 

också att informanterna upplever de riktlinjer som ges för undervisning om digital kompetens 

som otillräckliga i de nuvarande kursplanerna för ämnet svenska. Det kan vara svårt att avgöra 

hur mycket fokus som digitala kompetenser bör ta i undervisning och i stöd för elever, när de 

inte ingår i svenskämnets kunskapskrav och inte ska examineras. Generellt sett tycks 

informanterna uppleva digitala kompetenser som ett pedagogiskt hjälpmedel snarare än som ett 

pedagogiskt syfte. Så bör det kanske förbli, men tydligare riktlinjer i kursplanerna skulle 

ytterligare underlätta för lärarna att skapa en svenskundervisning som är digitalt kompetent.  
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Bilagor 

Bilaga A: Informationsbrev till informanter 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Klara Hurtig och studerar till gymnasielärare i svenska på ämneslärarprogrammet 
vid Uppsala universitet. Denna vår läser jag min avslutande termin i svenska under vilken jag 
genomför ett självständigt arbete. För detta söker jag deltagare till en intervjustudie. 
 
Skulle du vilja vara med och bidra till studien? Jag söker gymnasielärare som är 
yrkesverksamma i ämnet svenska och har undervisningserfarenhet från kurserna Svenska 1–3. 
Ämnet som berörs är digitalisering inom gymnasieskolan och dess påverkan på svenskämnet 
och undervisningen, och fokus ligger på svensklärares arbete och erfarenheter.  
 
Intervjuerna beräknas ta cirka 30–60 minuter och äger förslagsvis rum digitalt på Zoom, 
Skype eller annan liknande plattform. För att materialet ska kunna studeras adekvat kommer 
intervjuerna att spelas in, men inspelningarna kommer inte att användas av någon annan än 
mig och inte för något annat syfte än denna studie. Alla insamlade data behandlas 
konfidentiellt och kommer att raderas efter att arbetet har blivit godkänt. I uppsatsen kommer 
även alla namn på personer och skolor att anonymiseras.   
 
Har du frågor angående studien nås jag på [emailadress]. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om du accepterar att medverka 
kommer jag att höra av mig via mejl för att bestämma en tid för intervjun.  

Med vänliga hälsningar 
Klara Hurtig 

[emailadress] 
[mobilnummer] 
 
Handledare: Jack Fägrell 
Uppsala universitet 
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Bilaga B: Skriftligt informerat samtycke 

 
 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie. 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur intervjumaterialet samlas in och hanteras. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan i studien. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om digitalisering inom gymnasieskolan och dess påverkan på 

svenskämnet, med fokus på svensklärares arbete och erfarenheter.  

 
 
Ort och datum: 
 
 
 
Informantens namnunderskrift:   Namnförtydligande: 
 
 
 
 
Studentens underskrift:     Namnförtydligande: 
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Bilaga C: Centrala teman och intervjufrågor  
 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du?  
2. Vilka ämnen är du legitimerad att undervisa i? 
3. Hur länge har du jobbat som lärare? 
4. Vilken huvudman har din arbetsplats? 
5. Vilken eller vilka programinriktningar undervisar du för tillfället i svenska?  
6. Vilka kurser undervisar du för tillfället i svenska? 

 
Allmänna frågor om digitaliseringen 

7. Upplever du att skolan påverkas av digitaliseringen i samhället? 
8. Upplever du att samhällets digitalisering påverkar svenskämnet? 
9. Har du på din arbetsplats erbjudits fortbildning om digitalisering? 
10. Vad upplever du är svenskämnets viktigaste lärandemål? 
11. Vad tänker du på när du hör begreppet ”digital kompetens”? 
12. Anser du att digital kompetens bör undervisas inom svenskämnet? 
13. Upplever du att styrdokumenten ger riktlinjer för att använda digitala och multimodala 

inslag i undervisningen?  

 
Frågor om den egna undervisningen 

14. Använder du digitala och multimodala inslag i din svenskundervisning? 
15. Hur upplever du din egen kompetens för att använda digitala och multimodala 

uttryckssätt och undervisa om dem? 
16. Hur upplever du din egen kompetens för att bedöma multimodala uttryckssätt? 
17. Hur upplever du elevernas kompetens för att använda digitala och multimodala 

uttryckssätt? 
18. När upplever du att digitala och multimodala inslag i undervisningen har bäst inverkan 

på elevernas lärande? 
19. När upplever du att digitala uttryckssätt och multimodala inslag i undervisningen har 

sämst inverkan på elevernas lärande?  
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Bilaga D: Exempel från innehållsanalysen 

 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Under- 

kategori 
Kategori 

det kan de om de jobbar ge-
mensamt, så delar de Word-
dokument liksom och jobbar 
på OneDrive,  
[…] Och sinsemellan, de har 
klasschatter och diskuterar 
uppgifter de får i svenskan. 
Men det gör de nog spontant 
utan min uppmaning.  

Elever kan samar-
beta med varandra 
genom digitala platt-
formar, t.ex. genom 
delade Worddoku-
ment, OneDrive och 
klasschattar på soci-
ala medier. Detta 
sker nog inte på lä-
rarens uppmaning 
utan görs informellt, 
genom att eleverna 
själva tar initiativ till 
det 

Elever tar initiativ 
till digitalt samar-
bete 

 Elevernas 
kompetens 

De kan äga sitt eget lärande, 
man kan individualisera, de 
kan jobba med en uppgift 
olika länge, och det är ju en 
väldig fördel, det är ju ett 
hjälpmedel att kunna lik-
som… 

Det digitala under-
lättar ett individuali-
serat och självstän-
digt arbete och lä-
rande för eleverna 

Möjliggör individu-
alisering och 
självständighet 

 Pedagogiska 
möjligheter 

Sen blir det ju tidsbespa-
rande när man väl har byggt 
sin kurs digitalt, så kan man 
ju återanvända den väldigt 
lätt, eller förändra, utveckla, 
utvärdera, förnya. 
 

När en kurs har 
byggts upp digitalt 
blir arbetet tidsbe-
sparande när det lätt 
går att utvärdera, 
återanvända och ut-
veckla 

Digitaliserad un-
dervisning blir 
tidsbesparande 

 Pedagogiska 
möjligheter 

och ingen svensklärare 
tycker att det är jobbigt att 
rätta digitala texter. Hellre 
det än handskrivna texter, 
där känns det liksom otymp-
ligt att få en överblick.  
 

Elevernas digitala 
texter underlättar 
svensklärarnas be-
dömningsarbete 

Digitala texter un-
derlättar bedömning 

 Pedagogiska 
möjligheter 

Men sen, digitala inslag i 
undervisningen, det är ju 
språkligt nödvändigt att få 
skriva i Word, alltså. Det är 
ju avgörande för att en text 
ska bli bra, kan jag tycka. 
Sen har jag inget emot att de 
kan ha förberett det för hand  
 

Eleverna kan föra 
anteckningar och 
skriva utkast för 
hand, men för att 
den slutliga texten 
ska bli bra är det 
nödvändigt att 
skriva den i pro-
grammet Word.  

Word är nödvändigt 
för bra texter 

 Pedagogiska 
möjligheter 

 

 


