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Abstract 

År 2017 gjordes en revidering av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11). Denna reviderade upplaga kom att förtydliga skolans uppdrag att stärka 
elevers digitala kompetens. Detta innebär enligt Skolverket att elever ska förstå hur 
digitaliseringen påverkar samhället och individen samt få en nyanserad bild av digitaliseringens 
påverkan, både vad gäller risker och möjligheter. Eleven ska använda, skapa förståelse och anta 
ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gentemot digital teknik och digitalisering. Eleven 
ska också utveckla förmågan att omsätta idéer i handling med användningen av digital teknik 
på ett kreativt sätt 

Denna studie har som syfte att undersöka huruvida revideringen av läroplanen med dess krav 
på att stärka elevernas digitala kompetens har kommit att påverka svensklärares 
litteraturundervisning i grundskolans senare del. Men också huruvida lärarens digitala 
kompetens motsvarar kravet den reviderade läroplanen ställer på undervisningen.  

Den första och andra frågeställningen handlar om huruvida kravet på digital kompetens syns i 
undervisningen och om den reviderade läroplanen tillsammans med den ökade digitaliseringen 
påverkat svenskundervisningen på annat/andra sätt. Till en början svarar lärarna nej, 
undervisningen har inte påverkats av revideringen på grund av lärarnas brist på insyn i den 
reviderade läroplanen. Ändå genomsyras undervisningen av kravet på stärkt digital kompetens 
på flera sätt, bland annat genom användning av digitala hjälpmedel där elever kan lyssna på 
böcker i undervisningen. Eleverna arbetar med presentationsprogram och filmskapande. 
Lärarna uppmuntrar även till kritiskt förhållningssätt till både informationssökning och sociala 
medier. Lärarna upplever också att korrekt språk, grammatik och djupläsning av texter fått stå 
tillbaka i läroplanen för den digitala kompetensen.  Den tredje frågeställningen handlar om 
lärarnas egen digitala kompetens och på vilket sätt lärarna anser att den motsvarar kravet i 
revideringen. Även om lärarna på olika sätt är digitalt aktiva anser lärarna ändå att de är i stort 
behov av fortbildning i digital kompetens och riktlinjer kring hur den ska implementeras i 
undervisningen.   

 

 

 

Nyckelord: Lärare, svenska, litteraturundervisning, grundskolans senare del, digital 
kompetens, revidering, lgr11.  
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1. Inledning 

Under min utbildning till ämneslärare vid Högskolan Dalarna har flera genomläsningar av 
läroplanen gjorts då läroplanen är det styrdokument som styr lärarnas undervisning och övriga 
verksamheter i skolan. Den ska ligga till grund för att upprätthålla en likvärdig skola i hela 
Sverige. Det jag finner speciellt intressant med undervisningen i förhållande till läroplanen är 
den variation som ändå kan uppstå mellan skolor, klassrum och lärare trots en gemensam grund 
i läroplanen. En del i detta arbete är att få en inblick i lärarens vardag och ta del av lärarens 
tankar och funderingar kring sin undervisning i förhållande till den reviderade läroplanen.  

Ytterligare en aspekt jag finner särskilt intressant med läroplaner är deras föränderlighet. 
Skolans uppdrag är att spegla samhället med dess krav på kompetens och utbildning, samtidigt 
som skolan också kan uppfattas som en spjutspets mot framtiden. Genom att forma och 
omforma skolan och undervisning kan vi också förändra framtiden. Under min utbildningstid 
som startade hösten 2014 har läroplanen reviderats tre gånger. Den aktuella läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som kom i sin första upplaga 2011, finns nu i 
skrivande stund i sin fjärde upplaga, vilket påvisar läroplanens föränderlighet. Den senaste 
revideringen som kom 2017 och det är också den som kommer vara utgångspunkt i detta arbete. 

För att förstå hur läroplanens föränderlighet påverkar lärarna kommer de lärare som väljer att 
delta i denna undersökning bli ombedda att diskutera sina tankar kring litteraturundervisning i 
svenska och hur den påverkats av revideringen av läroplanen. Det kommer också bli aktuellt att 
undersöka hur lärarna förstår revideringen men också de stärkta krav på digital kompetens som 
ställs på undervisningen och också då indirekt på lärarens egen kompetens. Min egen erfarenhet 
av litteraturundervisning är att ämnet kan uppfattas som traditionellt och statiskt. Elever läser 
en bok, oftast en tryckt, fysisk bok för att sedan skriva en bokrecension eller delta i ett 
boksamtal. Men hur är det idag? Har andra digitala medier och digital kompetens tagit sig in på 
litteraturundervisningens arena eller utgör litteraturundervisningen motvikten till skärmtid? 
Anser lärarna att de är så pass insatta i den nya läroplanen och dess krav på digital kompetens 
att de själva uppfyller kraven?  

Digitaliseringen av skolan har pågått under större delen av tvåtusentalet och är egentligen inte 
ett helt nytt forskningsområde. Det som däremot har hänt med revideringen av läroplanen 2017 
är preciseringen av skolans uppdrag att utveckla och stärka elevens digitala kompetens. Det 
räcker inte med att eleven får möjlighet att använda dator någon gång ibland, det har blivit så 
mycket mer. Det som också förändrat digitaliseringens möjligheter de senaste åren är så kallade 
”en-till-en”-projekt där varje elev får tillgång till en egen dator eller surfplatta. Att även varje 
lärare har tillgång till egen dator och många klassrum utrustas med smartboards och projektorer 
öppnar nya didaktiska möjligheter. Eftersom förutsättningar förändrats, nya krav ställs på 
skolan, på lärare och elever är också forskningsfältet på väg att uppdagas. Som sagt, 
forskningsfältet kring digitala medier i skolan är inget nytt, men med så många nya förändringar 
i skolan blir forskningen fort inaktuell, vilket kommer bli tydligt även i detta arbete. En del 
forskning har redan gjorts med fokus på hur lärare uppfattar den förändrade 
klassrumssituationen, vilka fördelar och nackdelar man kan se med elevernas tillgång till 
digitala medier och huruvida det är skillnad på skolans olika stadier. Men detta är bara början!   
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Med detta arbete skulle jag alltså vilja undersöka hur revideringen av läroplanen har påverkat 
litteraturundervisningen, men också hur lärare själva hanterar och förändrar sin undervisning i 
takt med förändringarna i samhället, läroplanen och de olika elevgrupperna.  

 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka, ur ett sociokulturellt perspektiv, huruvida 
revideringen av läroplanen med dess krav på att stärka elevernas digitala kompetens har kommit 
att påverka svensklärares litteraturundervisning i grundskolans senare del. Syftet är också att 
undersöka huruvida lärarens digitala kompetens kan motsvara kravet den reviderade läroplanen 
ställer på undervisningen. Följande frågeställningar kommer att behandlas:  

 Hur blir kravet på stärkt digital kompetens hos eleverna synligt i undervisningen? 

 Hur påverkar den reviderade läroplanen och den ökade digitaliseringen på annat/andra 
sätt lärarens svenskundervisning? 

 På vilket sätt upplever lärarna att deras egen digitala kompetens motsvarar kravet som 
ställs i revideringen av läroplanen och som ska genomsyra undervisningen?  

 

3.  Begreppsdefinition  

Den definition av digital kompetens, digitala medier och verktyg som kommer att användas 
genomgående i detta arbete utgår från den Skolverket definierar enligt följande. Att utveckla 
elevernas digitala kompetens innebär kortfattat att elever förstår hur digitaliseringen påverkar 
samhället och individen samt att de får en nyanserad bild av digitaliseringens påverkan, både 
vad gäller risker och möjligheter. Det innebär även att eleven använder och skapar förståelse 
för digital teknik. Eleven kan också anta ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gentemot 
digital teknik och digitalisering. Eleven ska också utveckla förmågan att omsätta idéer i 
handling med användningen av digital teknik på ett kreativt sätt.1   

Digitala verktyg innebär både tekniska hjälpmedel så som dator, surfplatta eller liknande och 
programvaror och tjänster som eleven och lärare kan använda sig av i undervisningen 
exempelvis appar eller presentationsprogram. Digitala medier inkluderar alla slags medier så 
som film, bild, ljud eller animationer.2  

Eftersom läraren är den person som ska utveckla elevens digitala kompetens inom ramen för 
skolans verksamhet bygger alltså detta arbete på antagandet att även läraren måste besitta 
likvärdig, men helst mer digital kompetens jämfört med eleverna på samma sätt som läraren 
måste besitta ämneskunskaper för att undervisa.    

                                                 
1 Digital kompetens (2017) Stockholm: Skolverket. Informationsfilm   
2 Digital kompetens (2017)  
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4. Bakgrund 

I detta kapitel kommer revideringen av läroplanen att presenteras. Detta för att läsaren ska få 
en inblick och en förförståelse för det styrdokument som lärare utgår ifrån i sitt dagliga arbete. 
Den reviderade läroplanen som publicerades 2017 presenteras i förhållande till den första 
utgåvan av läroplanen för att på ett tydligare sätt presentera hur revideringen skiljer sig från 
tidigare upplaga.  

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. I det första avsnittet: ”Så har läroplanens värdegrund, uppdrag, 
mål och riktlinjer reviderats” får läsaren en tydlig redogörelse för hur de övergripande, första 
delarna: läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer har reviderats. I kapitlets andra 
avsnitt: ”Så har svenskämnet reviderats” presenteras revideringen av svenskämnets syfte och 
centrala innehåll. Eftersom denna studie fokuserar på årskurs 7-9 kommer endast det centrala 
innehållet för dessa årskurser att behandlas. Avslutningsvis i avsnittet: ”Motiv bakom 
revideringen” kommer motiven bakom revideringen att redogöras med utgångspunkt i 
Regeringskansliets uttalanden och Skolverkets publikationer.  

 

4.1. Så har läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer 
reviderats   

I början av den reviderade versionen och därmed den fjärde upplagan av Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 från år 2017 står följande kommentar:  

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 
Förändringarna finns i läroplanens första och andra del, samt i några kursplaners syfte och centrala 
innehåll. De kursplaner som är förändrade är biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, 
matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.3 

I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att tydligare precisera begreppet: 
digitala kompetens i läroplanen och utvecklandet av elevers digitala kompetens i 
undervisningen. Förslaget kom till regeringen i juni 2016 och beslutet om revidering fattades i 
mars 2017.4 Enligt den förordning som fastställer beslutet angående revidering står att 
förordningen trädde i kraft 1 juli 2017 och ska tillämpas när utbildningen börjar efter den 30 
juni 2018. Till förordningen finns också en bilaga med de stycken som blivit reviderade. Hur 
läroplanen reviderats finns inte med, alltså på vilket sätt texten reviderats utan bara att den 
reviderats.5 Vidare följer här en mer ingående jämförelse mellan de olika utgåvorna av Lgr11 
från 2011 och 2017.  

I stycket som befäster skolans uppdrag har ökad digitalisering skrivits in i sammanhanget om 
att eleven ska kunna ”orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad 

                                                 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2017) Rev. upplaga Stockholm: Skolverket 
s. 2 
4 Förändringar och digital kompetens i styrdokument (2018) Stockholm: Skolverket. Informationshemsida. 
5 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskola, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2017) Stockholm: Regeringskansliet 
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digitalisering, och snabb förändringstakt.”6 Även följande stycke är helt nytt i den reviderade 
versionen:  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 
omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att 
eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 
elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet 
att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter 
och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 
förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.7    

I läroplanens andra del: övergripande mål och riktlinjer är följande punkt ny i förhållande till 
läroplanens första upplaga: ”i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter 
och risker som en ökande digitalisering medför.”8 Viktig att påpeka är också punkten: ”kan 
använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”, som nämns 
under rubriken 2.2 Kunskaper och underrubriken Mål.9 Den nämnda punkten har reviderats 
genom att modern teknik har ersatts av digitala som andra verktyg och medier. Här framgår en 
tydligare precisering av de digitala verktygen och därigenom lyfts även elevens utveckling av 
digital kompetens fram. Intressant är också de 16 punkterna som presenteras under 
underrubriken mål. I läroplanen från 2011 befinner sig den ovan nämnda punkten på 15:e plats 
medan den i den reviderade versionen från 2017 hamnar på sjätte plats. Ytterligare ett par 
punkter har fått nya placeringar i ordningen, men huruvida detta är en rangordnande lista får 
lämnas osagt.10 

Vidare har extra anpassningar lagts till under riktlinjer och underrubriken: alla som arbetar i 
skolan ska: ”uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd”. 
Detta är nödvändigtvis inte direkt kopplat till digital kompetens, dock har en precisering gjorts 
i punkten. Därefter har lärarens och rektorns riktlinjer preciserats utifrån ovan nämnda 
revideringar. Användning av digitala verktyg och extra anpassningar i undervisningen har 
skärpts och reviderats ytterligare jämfört med läroplanens första upplaga. 11 

 

4.2 Så har svenskämnet reviderats   

Det introducerande syftet till svenskämnet är samma som i den första utgåvan nämligen:  

                                                 
6 Läroplan (2017) s. 9, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011) Stockholm: 
Skolverket s. 9 
7 Läroplan (2017) s. 9 
8 Läroplan (2017) s. 12, Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskola, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2017) s. 4 
9 Läroplan (2017) s. 13 
10 Läroplan (2017) s. 13, Läroplan (2011) s. 14 
11 Läroplan (2017) s. 14, Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskola, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2017) s. 5-7 
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts.12 

Vidare formuleras att ämnet ska stimulera elevers intresse för att läsa, utveckla kunskaper om 
hur elever formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Eleven ska också skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Det som lagts 
till i den reviderade versionens syfte för ämnets svenska är följande mening: ”Eleverna ska ges 
möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.”13  

Ytterligare ett tillägg återfinns i näst sista stycket där det presenteras att eleven ska ges möjlighet 
att utveckla sina kunskaper i och om det svenska språket och att eleven ska få förståelse för att 
sättet eleven kommunicerar på kan få konsekvenser för sig själv och andra. Stycket avslutas 
med följande mening: ”Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna 
språkbruket i olika sammanhang och medier [min kursivering].” Slutet på meningen: i olika 
sammanhang och medier är reviderat i versionen från 2017.14 

Läroplanens centrala innehåll för ämnet svenska för årskurs 7-9 är uppbyggt på fem olika teman 
läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk och 
till sist informationssökning och källkritik. Här har en del punkter kompletterats med orden, 
digitala verktyg. Exempelvis andra punkten i första temat: Läsa och skriva: ”Strategier för att 
skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg[min 
kursivering].”15 Även här är kursiveringen den tillagda delen av meningen som inte finns med 
i den första upplagan. Här har alltså tydligare poängterats att eleven ska skapa texter både med 
och utan digitala verktyg.  

Intressant att notera är också i tredje punkten under samma teman. Eleven ska möta olika sätt 
att skapa, inte bara egna texter utan även också gemensamma texter, vilket kan tyda på en 
kollektiv textskapande process. Redigering och disposition av texten behöver, med 
revideringen av läroplanen inte heller göras på dator. Ordet dator är i den reviderade versionen 
utbytt mot digitala verktyg.16 

Inom temat tala, lyssna och samtala är den enda gjorda justeringen att muntliga presentationer 
kan göras med hjälp av exempelvis digitala medier och verktyg, till skillnad från i den första 
upplagan där digitala verktyg redan fanns nämnt. Tillagt är då alltså ordet medier.17 

Inom temat: berättande texter och sakprosa har inga revideringar av befintliga punkter gjorts. 
Ett vidgat sätt att förstå text fanns redan nedskrivet i läroplanens första utgåva som exempelvis: 
”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

                                                 
12 Läroplan (2017) s. 252, Läroplan (2011) s. 222 
13 Läroplan (2017) s. 252 
14 Läroplan (2017) s. 252, Läroplan (2011) s. 222 
15 Läroplan (2017) s. 256, Läroplan (2011) s. 225 
16 Läroplan (2017) s. 256, Läroplan (2011) s. 225-226 
17 Läroplan (2017) s. 256, Läroplan (2011) s. 226 
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komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 
teaterföreställningar och webbtexter.” Däremot har en helt ny punkt lagts till detta tema, 
nämligen att eleven ska möta ”Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva 
funktioner.”18 

Inom temat språkbruk har ordet symboler lagts till i andra punkten där eleven ska möta ”Ord, 
symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning.”19 Ett tillägg har även gjorts i temats femte punkt (sjätte 
i läroplanens första utgåva) som här markerats med kursivering. ”Etiska och moraliska aspekter 
på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang 
[min kursivering].”20 Jämfört med samma punkt i första upplagan där formuleringen också är 
en annan: ”Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 
medier och sammanhang.”21 Just de digitala medierna har i senaste revideringen alltså lyfts 
fram och fått en framträdande ställning jämfört olika eller andra medier.  

I det sista temat som behandlar informationssökning och källkritik har ett tillägg gjorts till den 
andra punkten som här markeras med kursivering: ”Hur man citerar och gör källhänvisningar, 
även vid användning av digitala medier [min kursivering].”22 Värt att nämna, vad gäller ämnet 
svenska, är även att inga justeringar eller revideringar har gjorts i läroplanens kunskapskrav,  

  

4.3 Motiv bakom revideringen  

I ett pressmeddelande från Regeringskansliet skrivs följande:  

Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara beroende av 
vilken skola du går på eller vilken lärare du har. Men avsaknaden av ett samlat nationellt ansvar för 
digitaliseringen av skolan har gjort att skolan vidgat digitala klyftor i stället för att sluta dem. Ett av mina 
första beslut var att be Skolverket att tillsammans med forskare ta fram en samlad it-strategi för skolan. 
Nu kan vi äntligen fatta de första viktiga besluten för att förverkliga det arbetet. Det stärker jämlikheten 
i skolsystemen och elevernas förberedelser för arbetslivet och demokratin, säger utbildningsminister 
Gustav Fridolin.23 

Utvecklandet av varje elevs digitala kompetens är alltså ett sätt att förbereda elever inför 
arbetslivet men också som medborgare i samhället. Att dessutom göra revidering i en nationellt 
täckande läroplan stärker ett likvärdigt skolsystem. 24  

De förändringar som gjorts i läroplanen har som mål, enligt Regeringskansliets 
pressmeddelande, att bland annat stärka eleverna i sin källkritiska förmåga. Det framkommer 
också att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 
                                                 
18 Läroplan (2017) s. 257 
19 Läroplan (2017) s. 257, Läroplan (2011) s. 226 
20 Läroplan (2017) s. 257 
21 Läroplan (2011) s. 227 
22 Läroplan (2017) s. 258, Läroplan (2011) s. 227 
23 Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner (2017) Stockholm: Regeringskansliet Pressmeddelande 
2017-03-09 
24 Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner (2017) 
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användning av digital teknik och arbeta med digitala texter, medier och verktyg. Eleverna ska 
också förstå digitala system och tjänster. Avslutningsvis ska eleverna utveckla en förståelse för 
digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Programmering har skrivits in i läroplanen 
framför allt i teknik och matematik.25 I informationsfilmen Digital kompetens utgiven av 
Skolverket menar Olof Andersson och Maria Skoglöf att programmering blir ytterligare ett sätt 
för elever att kunna påverka omvärlden de lever i. Programmering kan antingen förstås som att 
eleven tekniskt skriver och skapar koder men också som ett kreativt skapande. 26   

Skolverkets informationsfilm berör också digital kompetens och revideringen av läroplanen och 
att detta är ett steg för skolan att utvecklas i takt med samhället. Dagens samhälle är komplext 
och föränderligt med ett stort informationsflöde och där digitalisering på olika nivåer blir allt 
mer påtaglig. För att elever ska bli en del av samhället och arbetslivet krävs digital kompetens, 
menar Andersson och Skoglöf. Att därmed skriva och förtydliga vikten av digitala verktyg och 
hanteringen av digitala medier i läroplanen är ett steg mot en likvärdig skola. I föregående 
utgåvor av läroplaner fanns digitala verktyg inskrivet, dock vagt, vilket ledde till flera olika 
tolkningar. Skolverkets förhoppning är att med en tydligare precisering av begreppen: digitala 
verktyg, digital kompetens och digitala medier blir tolkningarna färre och mer entydiga över 
hela landet och leder då till en mer likvärdig skola och undervisning. 27   

Att utveckla en digital kompetens hos eleverna innebär, enligt Skolverket genom Andersson 
och Skoglöf, att elever förstår hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Viktigt är 
också att eleven får en nyanserad bild av digitaliseringens påverkan, såväl risker som 
möjligheter. Det innebär också att digital kompetens innebär ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik. Skolan ska också se till att alla elever ges förutsättning att 
utveckla förståelse för digitala verktyg och medier, vilket i sin tur ska uppmuntra elevers 
problemlösning och kreativa tänkande. Framför allt innebär digital kompetens att elever 
utvecklar en förmåga att omsätta idéer i handling med användning av digital teknik på ett 
kreativt sätt. 28  

I Skolverkets informationsfilm görs också en definition av vad digitala verktyg innebär. 
Andersson och Skoglöf menar att begreppet ska förstås i sin allra bredaste definition och 
därmed vara inkluderande. Digitala verktyg kan antingen hänvisa till tekniska hjälpmedel så 
som dator, surfplatta eller liknande. Men det inkluderar också programvaror och tjänster som 
eleven och lärare kan använda sig av i undervisningen exempelvis appar eller 
presentationsprogram. Digitala medier inkluderar alla slags medier så som film, bild, ljud eller 
animationer. Fördelen med stora, vida begrepp är enligt informationsfilmen att begreppen ska 
följa samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen.29 Exempel på detta blir tydligt då ord som 
dator i första utgåvan av läroplanen byts ut till digitala verktyg och där exempel ges på olika 
medier istället har ersatts med orden digitala medier.  

                                                 
25 Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner (2017) 
26 Digital kompetens (2017)  
27 Digital kompetens (2017)  
28 Digital kompetens (2017)  
29 Digital kompetens (2017) 
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Den revidering som gjorts har alltså haft som mål att på ett tydligare sätt skriva fram 
digitalisering och digital kompetens i läroplanen för att undvika att lärare tolkar olika och som 
skiljer sig alltför mycket från varandra. Samtidigt har begrepp som digitala verktyg och medier 
blivit större och mer inkluderande. 

    

5. Teoretiskt ramverk: det sociokulturella perspektivet  

I detta arbete kommer det sociokulturella perspektivet att användas som teoretiskt ramverk. I 
detta kapitel kommer först en introducerande del där det sociokulturella perspektivet 
presenteras i förhållande till behaviorismen och konstruktivismen. Därefter kommer två 
sociokulturella begrepp att presenteras: kulturella redskap och utvecklingszoner. Dessa två 
begrepp kommer senare att användas för att analysera och diskutera det som sker i klassrummen 
utifrån informanternas svar.  

Det sociokulturella perspektivet härleds till Lev Vygotskij (1896-1934) och hans tankar kring 
människans utveckling. Det sociokulturella perspektivet uppstod som en reaktion på 
behaviorismen där endast yttre beteenden studerades genom att studera kopplingen mellan 
stimuli och respons. Det behaviorismen kritiserades för var att den inte förklarade de mänskligt 
högre förmågorna så som språk, tänkande och avancerad problemlösning.30 Det behavioristiska 
perspektivet kritiserades också för att beskriva kunskap som något som fanns att tillgå utanför 
eleven och något som skulle förmedlas och läras in.31  

Även den kognitiva revolutionen och konstruktivismen fick utstå kritik ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Konstruktivismen såg tänkandet och intellektet som en mental process som särskiljs 
från handling. Därmed uppstod en dualism mellan kropp och tanke. Barnet skulle inom denna 
tradition upptäcka omvärlden på egen hand och inte framstå som en passiv mottagare av 
information som inom behaviorismen. Genom att barnet konfronterades med ny information 
och nya intryck kunde barnet assimilera information. Den nya informationen sågs då som en 
bekräftelse på det barnet redan kände till. Om den nya informationen inte stämde överens med 
det barnet redan kände till krävdes en ackommodation, en förändring av det sätt barnet 
uppfattade världen. Barnet bedömdes också genomgå naturliga stadier där barnet blir moget för 
viss information eller intryck vid specifika tidpunkter.32  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses det konstruktivistiska perspektivet som statiskt eftersom 
barnets utveckling och mognad räknas i faser. Därmed tas inte heller de kulturella och sociala 
aspekterna med som påverkansfaktorer på ett barns utveckling.33 Roger Säljö utgår i sin bok 
Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv från begreppet kultur och förklarar det som 
en uppsättning idéer, värderingar och kunskaper som en människa tillägnar sig genom 
interaktion med omvärlden. Lärandet sker då genom att individer och kollektiv för med sig 

                                                 
30 Säljö, Roger (2014a) Den lärande människan – teoretiska traditioner I: Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och 
Liberg, Caroline. (red.) Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur. s. 297-300 
31 Säljö, Roger (2014b) Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur s. 52 
32 Säljö (2014b) s. 54-60 
33 Säljö (2014b) s. 61-63 
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redskap från sociala relationer och brukar dem på egen hand i framtiden.34 Men hur går detta 
till?  

 

5.1. Kulturella redskap  

En utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är att människan inte står i direktkontakt 
med omvärlden. Människan upptäcker och förstår omvärlden genom olika redskap. Inom det 
sociokulturella perspektivet kallas detta för mediering, ”redskap medierar verkligheten för 
människor i konkreta verksamheter”.35  

Säljö skiljer i sitt kapitel ”Den lärande människan” till en början på intellektuella och fysiska 
redskap. Intellektuella (språkliga, mentala eller psykologiska som de också kallats) redskap 
innebär de tecken, symboler eller teckensystem vi använder för att tänka och kommunicera. 
Exempel är, som sagt, symboler men också siffror eller bokstäver. De fysiska redskapen är, 
precis just det, fysiska redskap vi kan behöva. Exempelvis tangentbord, kniv, spade och så 
vidare. 36 

Säljö menar att precis som det sociokulturella perspektivet vill undvika dualismen mellan tanke 
och handling, finns det inte heller anledning att skilja på fysiska och intellektuella redskap då 
det ofta finns både intellektuella och fysiska redskap som samspelar. Säljö ger 
hastighetsmätaren som exempel där det är ett fysiskt redskap men som innehåller bokstäver och 
siffror så vi ska veta hur fort vi kör. Grundtanken inom ett sociokulturellt perspektiv är att 
kunskaper och färdigheter inte är antingen praktiska eller teoretiska, utan alltid både och. Det 
krävs alltid en tanke vid handling och sedan möjligtvis en tanke till. 37  

Säljö menar också att redskapen för tänkande är skapade av människor, de mänskliga 
funktionerna och förmågorna flyttar ut i redskapen. Tänkandet finns inte i miniräknaren, utan 
det är ett redskap, skapat av människan för att underlätta tänkandet.38 Men hur tillägnar 
människan sig dessa redskap?  

 

5.2 Utvecklingszoner 

Inom det sociokulturella perspektivet är språket det mest grundläggande redskapet genom vilket 
människan medierar verkligheten.39 Men hur tillägnar människor sig språket? Språket är alltså 
ett kulturellt redskap som människan approprierar, alltså tar till sig genom interaktion med 
andra. Därmed går kulturella redskap ”i arv” mellan människor från kultur till kultur.40 När en 

                                                 
34 Säljö (2014b) s. 13-14, 29-30 
35 Säljö (2014b) s. 81 
36 Säljö (2014a) s. 299-300 
37 Säljö (2014b) s. 301 
38 Säljö (2014b) s. 29-30, 73-75 
39 Säljö (2014b) s. 96  
40 Säljö (2014a) s. 289 
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person konfronteras med något nytt, exempelvis ny information ser personen informationen 
som ett exempel eller en variant på något gammalt eller bekant. På detta sätt utvecklas 
människan och är därmed också i ständig förändring. Skolan är en organisation som kan sägas 
arbetar med att utveckla elevers utvecklingszoner på uppdrag av staten.41 

Utvecklingszonerna handlar alltså om det människan på egen hand kan och det människan med 
hjälp av någon annan kan. Till en början när människan möter något nytt behöver hen mer 
stöttning: scaffolding och hjälp i form av interaktion och kommunikation eller med att bryta ner 
problemet i mer behändiga delar. När människan så småningom behärskar en förmåga utan 
hjälp är människan också redo att behärska nästa redskap. Inom ett sociokulturellt perspektiv 
ses inte människan som bärare av kunskaper, utan snarare som redo att appropriera nya former 
av redskap. Säljö menar också att det är inom denna utvecklingszon som människan är 
mottaglig för att utvecklas genom kommunikation med en mer kompetent person. Genom 
scaffolding, menar Säljö att läraren fungerar som staket eller kommunikativ stötta som ska hålla 
eleven på banan, men att eleven är den som testar sig fram. 42    

 

5.3 Motivering: val av begrepp   

Denna studie har som syfte att undersöka hur revideringen av läroplanen med dess stärkta krav 
på digital kompetens påverkar undervisningen samt hur digitala medier, som en del av digital 
kompetens blir synliga i klassrummet. Att arbeta med nya digitala verktyg så som 
ordbehandlingsprogram, presentationsprogram, digitala läromedel eller sociala medier som 
elever möter på fritiden innebär, som nämnts, att elever och lärare står inför en ny situation i 
skolan. Alla nya digitala verktyg kan, ur ett sociokulturellt perspektiv, tolkas som kulturella 
redskap som elever och lärare ska lära sig att hantera. Jag menar att det kan uppstå en konflikt 
mellan elever och lärare och vem som anses mest kompetent att hantera dessa nya redskap, 
kanske också beroende på situation, inom och utanför klassrummet. Därför menar jag att den 
traditionella lärarrollen som den kompetente, den som ska lära ut eller vägleda elever kan 
komma att utmanas i många fall med implementeringen av digitala verktyg i klassrummet. Hur 
kommer då relationen mellan elev och lärare att förändras? Utifrån denna hypotes anser jag att 
det sociokulturella perspektivet och begreppen kulturella redskap och utvecklingszoner är 
passande för att analysera hur nya redskap introduceras i undervisningen.  

 

6. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att presenteras. Eftersom denna studie utgår från 
den revidering som gjordes av läroplanen 2017 har det varit mycket svårt att finna forskning 
som direkt anknyter till min studie och dess syfte. Som nämnts i inledningen är detta ett 
forskningsområde som är på väg att ta form. Därför kommer forskning som på något sätt 

                                                 
41 Säljö (2014b) s. 73, 249 
42 Säljö (2014b) s. 119-123 
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anknyter till mina forskningsfrågor att användas. Den tidigare forskningen kommer att 
presenteras tematiskt. I det första kapitlet: ”En ny klassrumssituation?” presenteras forskning 
som studerat klassrumssituationer där digitala medier implementerats i undervisningen. 
Kapitlet kommer beskriva hur undervisningen och klassrummet kom att förändras samt vilka 
möjligheter och riskfaktorer som uppstod. I andra kapitlet: ”En utmanad lärarroll?” presenteras 
forskning som på något sätt behandlar lärarens roll i det förändrade, digitala klassrummet och 
på vilket sätt forskning redan nu kan identifiera en utmanad lärarroll. I det tredje kapitlet: 
”Elevernas mediavanor och förväntade mediakunskap” beskrivs hur forskningen identifierat en 
konflikt mellan vad lärare förväntar sig att elever redan kan angående digitala verktyg och 
medier, och vad elever faktiskt kan inom området. Sista kapitlet ”Den nya 
litteraturundervisningen?” handlar om konfrontationen mellan digitaliseringen och 
litteraturundervisningen. Kapitlet tar även upp hur forskning ser på elevers progression och 
litterära kompetens.  

Genomgående i detta kapitel kommer begreppet ICT alternativt IKT att användas, eftersom det 
är detta begrepp forskningen utgått från. ICT står för Information and Communication 
Technology eller på svenska IKT, informations- och kommunikationsteknik. Stockholms 
universitet beskriver begreppet enligt följande: ”är den del av informationsteknik (IT) som 
bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i 
pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-
pedagogiska området.”43 

 

6.1 En ny klassrumssituation?  

Det första temat kommer presentera hur klassrummet rent fysiskt har förändrats men också hur 
förutsättningarna i klassrummet förändrats i takt med digitaliseringen och kravet på stärkt 
digital kompetens hos elever och lärare.  

Ann-Louise Petersen och Leona Bunting skrev i sin artikel “Pedagogical Use of Laptops in a 
One-to-One Environment in a Swedish Primary School” om ett så kallat “en-till-en”- projekt. 
Detta projekt handlade om hur undervisningen kom att påverkas av att varje elev fick tillgång 
till en egen dator. Studien genomfördes år 2011 i två årskurs 3-klasser och två årskurs 5-klasser. 
Vid denna tidpunkt hade eleverna redan brukat datorer i undervisningen i 2,5 år. Studiens 
datainsamling skedde genom klassrumsobservation men också genom intervjuer med både 
lärare och elever. Författarna utgick från två ytterligheter när de identifierade den pedagogik 
som användes i klassrummen. Den första pedagogiken identifierade författarna som ”traditional 
pedagogy” som innebär en lärarledd undervisning i helklass. Eleverna arbetade var för sig och 
varje ämne hade sina ramar. Författarna menade att inom ”traditional pedagogy” förekom det 
sällan länkar mellan teori och praktik samt att problem löses med befintliga lösningar. Den 
andra ytterligheten identifierde författarna som ”emerging pedagogy”. Denna ytterlighet 
kopplade författarna direkt till begreppet ICT där kreativitet och nya lösningar genom teknologi 
samt olika medier var centralt tillsammans med att teori och praktik var integrerat. Samarbete 
                                                 
43 Institutionen för pedagogik och didaktik. (2019) IKT. Stockholm: Stockholms universitet. 
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mellan elever, mellan elever och lärare och mellan lärare var också karaktäriserande för 
”emerging pedagogy”.44 Studien visade att undervisningen till stor del identifierades utifrån det 
författarna tolkar som ”traditional pedagogy” och där undervisningen styrdes av läraren. Detta, 
menade författarna kan bero på elevernas ålder. Eftersom eleverna fortfarande var så pass unga 
(9 år och 11 år) att de inte heller var självständiga i den meningen att de klarar sig utan 
vägledning i undervisningen.45 

Ytterligare en studie som haft som syfte att undersöka de nya förutsättningarna i klassrummet 
men ur ett lärarperspektiv är Elin Thunmans och Marcus Perssons artikel ”Teachers’ Access to 
and Use of ICT: An Indicator of Growing Inequity in Swedish Schools”. Syftet var att 
undersöka svenska lärares användning av ICT i klassrummen. Studien var ett samarbete med 
Statistiska Centralbyrån där 6000 svenska lärare i grundskolan, gymnasiet samt 
vuxenutbildningen erbjöds att delta i undersökningen som ägde rum 2009-2010. 
Svarsfrekvensen slutade på 63 %. Datainsamlingsmetoden var ett frågeformulär som bestod av 
34 öppna och slutna frågor som bland annat berörde lärarens tillgång och användning av olika 
medier i klassrummet. För att urskilja mönster efterfrågades också lärarens bakgrund så som 
ålder, kön och undervisningsstadie.46   

Studien visade att vid denna tidpunkt hade alla lärare mer eller mindre tillgång till dator även 
om varje lärare inte hade tillgång till en egen dator. I grundskolan hade 1 av 4 lärare en egen 
dator på sin arbetsplats. Under åren 2009-2010 hade 56 % av alla deltagande lärare någon gång 
använt VHS eller DVD i undervisningen. 22 % hade någon gång använt TV medan 63 % hade 
använt dator i undervisningen. 11 % av lärarna hade någon gång använt en digital whitebord-
tavla eller smartboard, vilken betraktades som en nyhet vid tiden för undersökningen. 

Författarna identifierade också den största skillnaden mellan yngre och äldre lärare genom att 
yngre lärare oftare använde digitala medier i undervisningen. Även män tenderade att använda 
datorer i undervisningen i marginellt större utsträckning än kvinnor. Författarna menade också 
att 92 % av all media användes som visuellt hjälpmedel medan endast 30 % av användningen 
av digitala medier användes till elevernas eget arbete. Utifrån respondenternas svar 
identifierade författarna ett glapp mellan de lärare som hade mer tillgång till ICT och de som 
inte hade det. En avgörande faktor för hur ICT användes i undervisningen var också lärarnas 
intresse. Författarna diskuterade också i sin artikel att anledningen till att yngre lärare använde 
sig av ICT i undervisningen var för att digitala medier uppfattades som en naturlig tillgång för 
yngre lärare. De betraktades som digital natives. Yngre lärare var helt enkelt uppväxta med ICT 
på ett annat sätt sina äldre kollegor och inkluderade därför teknologin på ett naturligare sätt i 
undervisningen. Författarna menade att detta inte behöver vara ett problem utan snarare något 
som kommer lösa sig själv med tiden. Avslutningsvis menade författarna att endast tillgång till 
ICT inte automatiskt innebar att lärare också fick kompetens att använda dessa resurser i 
klassrummet, det krävs också fortbildning bland personalen. Författarna såg också tendenser att 

                                                 
44 Petersen, Ann-Louise och Bunting, Leona (2012) Pedagogical Use of Laptops in a One-to-One Environment in 
a Swedish Primary School I: Contemporary Educational Technology Vol. 3, Nr. 4 s. 249-252 
45 Petersen och Bunting (2012) s. 260-262 
46 Thunman, Elin och Persson, Marcus (2013) Teachers’ Access to and Use of ICT: An Indicator of Growing 
Inequity in Swedish Schools I: Contemporary Educational Technology Vol. 4, Nr 3 s. 155, 158-159 
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friskolor hade en tydligare strategisk plan för hur ICT skulle implementeras i undervisningen 
än kommunala skolor.47 

Även Petersen och Bunting menade att endast implementera ICT i klassrummen inte 
automatiskt skulle förändra undervisningen till ett ”emerging pedagogy”-perspektiv. I 
materialet blir denna ytterlighet synlig då lärarna konstruerade uppgifter som eleverna fick 
arbeta med och lösa i par. Undervisningen var också tematiskt ordnad, dock utan att inkludera 
andra ämnen. Författarna beskrev eleverna, men också lärarna i årskurs 3 som entusiastiska och 
ivriga att inkludera fler medier i undervisningen, till skillnad från lärare i årskurs 5 som var 
bekymrad över tiden. Lärarna var bekymrade över vad i undervisningen som skulle behöva stå 
tillbaka för att lämna plats åt fler medier?48 

 

6.2 En utmanad lärarroll?  

6.2.1 Implementeringen av digitala medier i undervisningen  

Men vad krävs då för att undervisningen ska förändras och att digitala medier och verktyg ska 
implementeras på riktigt och för att de dessutom ska uppfylla sin potential? Kan läraren hålla 
fast vid sin traditionella undervisning och lärarroll i ljuset av dessa förändringar som ska 
implementeras i undervisningen?  

I temanumret av Utbildning och lärande skrev Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren 
artikeln: ”Unga elever med egna datorer – några lärares tankar om hur deras undervisning 
påverkas”.  Artikeln utgick från en pågående fallstudie av författarna där samtliga klasser i en 
F-9-skola ingick i implementeringen av ett ”en-till-en”-projekt och där författarna observerat 
detta projekt i klassrummen. Informella samtal genomfördes med skolans rektor, projektledare, 
projektgrupp och lärare. Projektet och studien startade år 2009. Författarna menade i sin artikel 
att huruvida IT och digitala medier används och implementeras i undervisningen är helt 
beroende på lärarnas kompetens och förståelse för densamma. Det som krävdes var alltså att 
läraren såg digitala resurser som en del av sin profession och på ett engagerat sätt inkluderade 
datorn i undervisningen.49  

Barbro Oxstrand menade sig kunna se detta engagemang då hon intervjuade 20 lärare, varav 17 
kvinnor och 3 män, från två olika skolor, inför sin licentiatuppsats: Från media literacy till 
mediekunnighet - Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i 
skolan och deras syn på medieundervisning. Lärarna delades upp i tre olika 
generationskategorier: 9 lärare var födda mellan 1946-1964, 6 lärare var födda 1965-1976, 5 
lärare var födda år 1977 eller senare.50 Oxstrand upplevde genom sitt material att lärarna var 
väldigt engagerade i att inkludera medier i undervisningen, exempelvis genom att använda 

                                                 
47 Thunman och Persson (2013) s. 159-167 
48 Petersen och Bunting (2012) s. 260-262 
49 von Schantz Lundgren, Ina och Lundgren, Mats (2011) Unga elever med egna datorer – några lärares tankar 
om hur deras undervisning påverkas I: Utbildning & Lärande vol. 5, nr. 1 s. 74, 77-78.  
50 Oxstrand (2013) s. 70  
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projektorn i klassrummen, dokumentkameran och digitala läromedel. De problem som uppkom 
var ofta av teknisk karaktär exempelvis att eleverna hade problem med inloggning eller att det 
trådlösa nätverket var opålitligt. Detta kom att påverka lärares planeringar och förutsättning att 
använda digitala medier i klassrummet.51 Även von Schantz Lundgren och Lundgren 
problematiserade utifrån sitt insamlade material att undervisning i ”en-till-en” byggde på en 
”förgivettagen tanke om att den digitala tekniken kommer att fungera.” Om så inte var fallet 
behövde lärarna vara beredda på att förändra undervisningen snabbt.52 Att lärare tvingats vara 
flexibla i sin planering för arbetet i klassrummet var inget nytt. Däremot om detta istället 
upplevs som ett ständigt problem kan detta istället leda till att lärare undvek digitala medier då 
tekniken upplevdes aldrig fungera ändå.  

6.2.2 Lärarens intresse för digitala medier  

Oxstrands menade också att hon uppfattade skillnader mellan äldre och yngre lärare, när det 
kom till intresset för att implementera olika digitala medier i undervisningen. Exempelvis 
uppfattade Oxstrand att äldre lärare fortfarande vidhöll böcker i klassrummet exempelvis 
uppslagsverk, medan yngre lärare förespråkade inköp av digitala tjänster och läromedel. Yngre 
lärare inkluderade olika digitala medier på ett mer naturligt sätt exempelvis instruktionsfilmer 
på Youtube medan äldre lärare använde digitala medier för att förstärka sin traditionella 
undervisning. Även sociala medier i klassrummet var en vattendelare. Yngre lärare inkluderade 
sociala medier, skötte föräldrakontakt genom Facebook och undervisade elever i hur de skulle 
göra sina användarkonton säkra. Äldre lärare förbjöd istället alla sociala medier på skoltid. 
Oxstrand kopplade detta till lärarnas mediekunnighet, ett mer inkluderande begrepp än digital 
kompetens. Oxstrand menade exempelvis att lärare med låg mediekunnighet inte förstod hur 
exempelvis sociala medier fungerade vilket ledde till förbud. Lärare med hög mediekunnighet 
var trygga i hur sociala medier användes och kunde därmed diskutera med eleverna. Äldre 
lärare tog också upp vikten av att vara kritisk mot tv och radio samt skillnaden mellan 
kommersiell radio och tv och de statligt ägda, en aspekt de äldre lärarna trodde att de yngre inte 
ansåg vara viktig. Oxstrand poängterade också att oavsett generation var lärarnas privata 
intresse helt avgörande för användningen av digitala medier i undervisningen.53 Ingen lärare 
nämnde mediers påverkan på elever som en del av det kritiska tänkandet. Det källkritiska 
momentet kopplades istället nästintill enbart till informationssökning. En viktig aspekt som 
också, avslutningsvis lyftes av Oxstrands informanter var vikten av fortbildning. Yngre lärare 
förespråkade individuell fortbildning då sammanhållen fortbildning inte skulle vara produktivt 
för alla, då kollegor befann sig på olika nivåer av mediekunnighet.54 

6.2.3 Lärares uppfattning av sin roll vid implementeringen av digitala resurser i 
klassrummet  

Trots gemensamma riktlinjer om att lärare ska undervisa för att utveckla elevers digitala 
kompetens råder det ändå stor variation kring hur medier och verktyg ska implementeras i 

                                                 
51 Oxstrand (2013) s. 119, 151-158 
52 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 80 
53 Oxstrand (2013) s. 161-164 
54 Oxstrand (2013) s. 167-173 
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klassrummen, vilket Oxstrand kopplar till lärares olika intressen och ålder. Ann-Katrin Perselli 
har också i sin doktorsavhandling Från datasal till en-till-en - en studie av lärares erfarenheter 
av digitala resurser i undervisningen upptäckt skillnad i lärares förståelse kring de digitala 
medierna som pedagogiska hjälpmedel. Perselli diskuterade också hur arbetet med dem ska 
fortgå för att utveckla elevernas digitala kompetens. Syftet med Persellis doktorsavhandling var 
följande: ”att beskriva och analysera gymnasielärares erfarenheter av att använda digitala 
resurser i undervisning. Centralt i studien var även deras förståelse för resursernas funktion som 
pedagogiska hjälpmedel.”55 Studien och dess förberedelser började år 2009 och koncentrerade 
sig då på fyra huvudrespondenter. Perselli valde senare att även intervjua kollegor och elever 
för att fånga in helheten på skolorna. Datainsamlingen skedde även genom 
klassrumsobservationer, informella samtal och gruppintervjuer.56  

Det som framkom av datainsamlingen var bland annat hur lärarna förstod sin uppgift att 
kontrollera elevernas informationssök på internet. En del av lärarna uppgav att de uppfattade 
sin roll som kontrollerande och strukturerande. De gav sina elever ett antal källor att förhålla 
sig till och därmed kunde läraren säkra kvalitén och källkritiken. Andra lärare menade att 
eleverna fick söka helt fritt, därefter följde diskussioner kring vilka sidor som var relevanta och 
trovärdiga. Flera lärare menade också att tiden ständigt var knapp. Tiden finns inte till 
fortbildning. Det framkom också, även i denna studie, att lärarens personliga intresse var 
avgörande för huruvida digitala medier implementeras i undervisningen. En del lärare i 
kollegiet visade sig också mer eller mindre öppna för att dela med sig av sina erfarenheter kring 
digitala medier i undervisningen.57 Perselli såg tendenser att lärare tog för givet vad eleverna 
kunde om IT och digitala medier. När förväntningar inte uppfylldes uppstod missförstånd och 
relationsarbetet i klassrummet riskerade att bli lidande. Gymnasielärarna i Persellis 
undersökning verkade också överens om att det faktiskt var lärarnas uppgift att undervisa om 
hur datorer och olika program fungerade även om lärarna själva inte hade den fulla 
kompetensen att göra det. Därför blev den utelämnade fortbildningen avgörande. 
Avslutningsvis menade Perselli att risken med att lärarna inte fick chans att utveckla sin egen 
kompetens, inte bara kring datorers och teknologins funktion utan också i hur den med fördel 
kan användas i undervisningen, menar författaren att digitaliseringen endast sker på ytan. 
Skolan har resurser men de används inte i sin fulla potential i undervisningen.58   

Avslutningsvis menade von Schantz Lundgren och Lundgren att digitaliseringen och ”en-till-
en”-projekt även har utmanat lärarrollen på så sätt att nya former av samverkan krävs mellan 
elev och lärare då lärarna tar mer hjälp av eleverna, både med att lösa tekniska problem men 
också vid sökandet av läromedel. Detta ställde också högre krav på lärarens planering och 
förmåga att agera snabbt vid oförberedda händelser som exempelvis när elever stötte på 
olämpliga internetsidor eller som vid ovan nämnda teknikstrul.59  

                                                 
55 Perselli, Ann-Katrin (2014) Från datasal till en-till-en - en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i 
undervisningen. Härnösand: Mittuniversitetet, (Doktorsavhandling) s. 17 
56 Perselli (2014) s. 61-66 
57 Perselli (2014) s. 108-111, 132, 156 
58 Perselli (2014) s. 177, 183, 196 
59 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 80-88 
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6.3 Elevernas mediavanor och förväntade mediakunskap  

Är det då rimligt att utgå från att eleverna redan är så pass kompetenta att de kan lösa sina 
tekniska problem eller leta relevanta källor på internet? Petersen och Bunting menade att ett 
misstag lärare ofta gjorde var att överskatta elevernas kunnighet när det kom till datorer och 
media. Eleverna uppmanades att på egen hand lösa sina tekniska problem, ofta på grund av 
bristande kompetens hos lärarna. Författarna skrev även att om eleverna besitter större 
medievana än lärarna behöver detta inte automatiskt betyda att eleverna är mer tekniskt 
kunniga.60 Perselli menade, som nämnts ovan, att lärare tenderade att överskatta elevernas 
förmåga vilket kunde leda till missförstånd i klassrummet. Samtidigt menade von Schantz 
Lundgren och Lundgren ovan att detta var en del av den nya samverkan som sker i klassrummet 
mellan lärare och elever. Ändå menar författarna att elevernas användning av digitala medier 
inte ska tas för given. Ytterligare en aspekt att ta i beaktan vid implementering av användningen 
av datorer i klassrummet var att elever i tonåren ofta associerar digitala medier med att etablera 
sociala relationer och inte i första hand med lärande. Flera av eleverna var självlärda 
datoranvändare men kanske inte i första hand på det sätt som efterfrågas i skolan. Eleverna 
måste därför tränas i att bli ”litterata” i sin användning av nya digitala medier.61 

För att utveckla elevers mediekunnighet menade Oxstrand att elever måste få tillgång till medier 
och lära sig använda dem. Eleven måste analysera och förhålla sig kritisk till medier samt förstå 
och utvärdera sitt arbete med media. Elever måste också få tillgång till digitala mediers kontext, 
historia, villkor, innehåll samt vara delaktig och själva vara en del av skapandet av medier.62 

 

6.4 Den nya litteraturundervisningen?  

Preciseringen av digital kompetens och digitaliseringen har påverkat och kommer påverka 
ytterligare hur lärare planerar, undervisar och förstår ämnesinnehållet för svenskämnet. 
Eftersom detta fenomen är så pass nytt är det också svårt att avgöra i vilken grad digitaliseringen 
av skolan och revideringens stärkta krav på digital kompetens ställer eller kommer att ställa på 
litteraturundervisningen, därav valet av forskningsområde till denna studie. Martinsson menade 
i sin bok Litteratur i skola och samhälle att den skriftliga texten på fysiskt papper inte är längre 
helt självklar. Ytterligare en aspekt att ta i beaktan vid planering av litteraturundervisningen var 
elevernas fritidskonsumtion av fiktion och underhållning, vilken till stor del består av rörliga 
bilder i form av exempelvis film eller digitala spel. Hur ska skolan förhålla sig till den? Det 
litterära innehållet i traditionell mening utmanas och läroplanen ställer nu krav på andra medier 
än den tryckta litterära texten. Är filmatiseringen av en klassiker att föredra framför boken? 
Även samhällets krav är förändrade med tydligare krav på multimodal kompetens, vilket jag 
kommer återkomma till.63     

                                                 
60 Petersen och Bunting (2012) s. 260-262 
61 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 74-76 
62 Oxstrand (2013) s. 13, 18  
63 Martinsson, Bengt-Göran (2018) Litteratur i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 132-133 
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Inom ramen för svenskämnet ska alltså digitaliseringen och uppdraget att stärka elevers digitala 
kompetens vävas samman med litteraturundervisningens främsta syfte nämligen att elever ska 
få möta olika typer av texter och författare. Eleverna ska också analysera skönlitteratur och 
andra texter för olika syften. Martinsson lyfte progressionen mellan stadierna som handlade om 
mer avancerade lässtrategier.  Författaren menar att eleverna gick från barn-ungdomslitteratur 
till vuxenlitteratur och därmed från lättare till svårare texter vad gällde uppbyggnad, 
berättarstruktur och tekniker.64 

Precis som att von Schantz Lundgren och Lundgren menade att elever måste bli mer litterata i 
sin internetanvändning krävs också, enligt Martinsson, att elever utvecklar litterär kompetens 
vilket är något annat än att bara läsa för nöjes skull. Att verkligen tillägna sig skönlitteratur var 
något annat än att endast läsa och därför något som elever måste lära sig i skolan. Här menar 
von Schantz Lundgren och Lundgren att digitala medier var särskilt förtjänstfulla i 
undervisningen då digitala medier bidrar till lärande genom interaktivitet. Detta innebar att fler 
sinnen stimuleras genom exempelvis ljud och bild som samspelar. En av fördelarna författarna 
uppfattade med att varje elev hade sin egen dator var den omedelbara återkopplingen i 
exempelvis ordbehandlingsprogram vid felstavade ord. Eleverna upplevde inte heller sig 
kritiserade på samma sätt som när de fått återkoppling från en dator som av en lärare.65 Även 
Oxstrands informanter menade att elever med särskilda behov på en av skolorna blev väl hjälpt 
genom digitala medier, vilket inte var lika påtagligt vid den andra skolan. Oxstrand kopplade 
detta till speciallärarens höga mediekunnighet på den förstnämnda skolan.66 Hur eller på vilket 
sätt digitala medier hjälpte elever med särskilda behov gick inte Oxstrand vidare in på.  

6.4.1 Litterär kompetens 

För att utveckla en mer avancerad litterär kompetens listade Martinsson tre aspekter som 
kännetecknade litteraturläsning och började med transaktion sedan följde begreppen estetisk 
och efferent läsning.67 Martinsson började med att beskriva begreppet transaktion utifrån 
Louise M Rosenblatts förståelse och menade att det innebar den relation texten och läsaren blir 
en del av vid läsning. Det är en relation där delarna förutsätter varandra för att kunna existera. 
Det är alltså i mötet mellan texten och läsare, i transaktionen där meningen bildas. Vidare 
presenterades två läsarter som utgör ytterligheter på ett spänningsfält, där ena sidan 
representerar den efferenta läsningen. Vid denna ytterlighet läggs fokus på att uppfylla ett 
resultat efter läsningen, exempelvis söka information eller upplysningar. Texten blir då osynlig 
och har inget eget värde och innebär en icke-litterär läsning. Den andra ytterligheten på 
spänningsfältet är den estetisk läsning, som innebär att läsaren är fokuserad på texten och det 
som händer under läsningen. Läsaren sammanfogar här sina känslor, idéer och associationer 
med texten. Det är vad läsaren upplever under läsningen som står i centrum. Martinsson menade 

                                                 
64 Martinsson (2018) s. 53-54 
65 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 81-82 
66 Oxstrand (2013) s. 119, 150-152 
67 Martinsson (2018) s. 37-39  
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att dessa läsarter inte är statiska, vi väljer inte antingen eller under ett läspass utan vandrar 
mellan dessa olika ytterligheter. 68  

Martinsson introducerade därefter även tre nivåer av litterär kompetens som han ansåg motsvara 
kunskapskraven för de olika stadierna. Den första nivån kallade Martinsson för naiv 
fiktionalism och kännetecknades av att läsaren lever sig in i föreställningsvärlden och visar 
intresse för enkel och spännande handling med tydliga karaktärer. Martinsson menade att denna 
första nivå behandlas i de första årskurserna. Relativt hastigt krävs enligt kunskapskraven att 
eleven efter årskurs 3 ska lämna detta stadie för att istället träda in i nästa litterära kompetensfas: 
reflexiv parallellism. Denna fas kännetecknades i sin tur av att läsaren ser likheter och skillnader 
mellan den egna verkligheten och den fiktiva världen och fyller textens tomrum med egna 
erfarenheter. Läsaren gör enkla tolkningar och ställer frågor till texten, reflekterar över 
händelseförlopp och formulerar även alternativa händelseförlopp. Det är i denna fas Martinsson 
menade att eleven kommer att befinna sig under större delen av grundskolan. I slutet av 
grundskolans senare del kommer en del elever gå vidare till objektrelaterad metaanalys. 
Läsaren objektifierar både texten och den egna läsningen samt beskriver narrativa nivåer och 
positioner i texten. Läsaren klassificerar texten politisk-socialt, estetiskt, litteratur- och 
kulturhistoriskt men även genre- och stilmässigt. Läsaren formulerar även tematiska och 
symboliska tolkningar. Det är alltså främst på gymnasiet som den sista fasen blir aktuell då 
eleven möter den litteraturvetenskapliga begreppsapparaten genom litteraturkursen.69   

 

7. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod och genomförande att presenteras. Först kommer den 
fenomenografiska metodansatsen att presenteras och redogöras för. Därefter kommer studiens 
urval av informanter och genomförande, bearbetning och analys av datainsamlingsprocessen 
att redogöras för. Därefter kommer även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att 
diskuteras. Slutligen kommer även de etiska aspekterna som vidtagits inför denna studie att 
diskuteras.   

 

7.1 Metodansats 

Enligt Andreas Fejes och Robert Thornbergs bok Handbok i kvalitativ analys är ”metodansats” 
ett större och mer inkluderande begrepp än ”metod” som endast ser till datainsamlingen. 
Metodansatsen ”inrymmer bestämda idéer och procedurer för både datainsamling och analys 
och som innebär att dessa hänger ihop på ett logiskt sätt och som kopplas samman med frågor 

                                                 
68 Martinsson (2018) s. 39-41 
69 Martinsson (2018) s. 50, 58 
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av vetenskapsfilosofisk karaktär (Vad är det vi forskar om? Hur kan vi uppnå kunskap om 
detta?) samt frågor om hur studien kan läggas upp och genomföras (forskningsdesign).”70  

Den metodansats som inspirerat denna studie är den fenomenografiska ansatsen som är en 
kvalitativ metodansats. Denna ansats är mest lämpad om forskaren vill beskriva och analysera 
människors tankar och förståelse om olika fenomen. Särskilt fokus riktas också mot människors 
olika sätt att uppfatta och förstå samma fenomen. Detta bidrar i sin tur till det mänskliga lärandet 
genom en fördjupad och nyanserad bild av fenomenet i fråga. Författarna menar att även om 
alla sätt att förstå ett fenomen inte kan ringas in, kan ändå fler uppfattningar än ett sätt bidra 
med en mer nyanserad och fördjupad bild.71 Även Sonja Kihlström skriver i sitt kapitel 
”Fenomenografi som forskningsansats” att den fenomenografiska metodansatsen är vanlig när 
det handlar om lärande och utbildningsfrågor. Där är syftet alltså att lyfta fram variationer av 
uppfattningar av ett fenomen som ofta tas för givet.72 

Den fenomenografiska metodansatsen kräver en viss typ av frågor för att komma åt 
informantens uppfattning av fenomenen. Dessa behöver också vara strukturerade enligt en 
halvstrukturerad intervjuguide eller också tematiskt uppdelade. Kännetecknande för en 
fenomenografisk ansats är också att intervjufrågorna är färre än vid en mer strukturerad intervju. 
Författarna menar också att dialogen mellan intervjuaren och informanten utvecklas beroende 
på svaren som ges. Det är också viktigt att svaren blir så uttömmande som möjligt. För att 
analysarbetet sedan ska kunna göras så grundligt och tillförlitligt som möjligt är det en stor 
fördel om intervjuerna spelats in och därefter transkriberas.73 Kihlström beskriver även den 
fenomenografiska intervjun som till synes liknar en dialog, men under ytan bör intervjun vara 
fast strukturerad så frågorna verkligen blir besvarade. Intervjun ska inte bestå av alltför många 
frågor eftersom intervjuaren då inte har samma möjlighet att följa upp informantens svar med 
följdfrågor.74 I denna studie kommer datainsamlingen ske genom halvstrukturerade intervjuer 
med svensklärare som undervisar vid grundskolans senare del.   

 

7.2 Urval 

Först gjordes en kartläggning över de grundskolor som är etablerade runt om i min hemkommun 
genom kommunens hemsida. Eftersom jag valt intervju som datainsamlingsmetod har jag, av 
tillgänglighets- och bekvämlighetsskäl, valt att endast fokusera på grundskolor inom min 
hemkommun. Vidare har endast kommunala grundskolor inkluderats i denna undersökning. 
Ytterligare begränsning har gjorts till grundskolans senare del, alltså har endast skolor med 
inriktning förskoleklass till åk 9, alternativt skolor med endast årskurs 7-9 tillfrågats.  

                                                 
70 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015a) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys I: Fejes, Andreas och 
Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber s. 16-17 
71 Dahlgren, Lars Owe och Johansson, Kristina (2015) Fenomenografi I: Fejes, Andreas och Thornberg, Robert 
(red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber s. 162-163  
72 Kihlström, Sonja (2007) Fenomenografi som forskningsansats I: Dimenäs, Jörgen (red.) Lära till lärare – Att 
utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber s. 157 
73 Dahlgren och Johansson (2015) s. 165-166 
74 Kihlström (2007) s. 160-161 
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Eftersom detta arbete har som syfte att studera hur lärare uppfattar att deras 
litteraturundervisning i ämnet svenska har påverkats av revideringen av läroplanen, faller det 
sig naturligt att det därför endast är svensklärare verksamma i grundskolans senare del som har 
tillfrågats om deltagande i denna undersökning. De lärare som valts ut och genomfört intervjun 
är de lärare som tackat ja till deltagande i undersökningen. Hur urvalet gått till från kartläggning 
till tidsbokning för möte finns närmare presenterat i bilaga 2.    

 

7.3 Genomförande  

På kommunens hemsida finns alltså 34 kommunala grundskolor listade. Av dessa 34 skolor har 
13 skolor antingen hela åldersspannet från förskoleklass till årskurs 9 (11 skolor) eller endast 
senare delen, årskurs 7-9 (1 skola) alternativt årskurs 6-9 (1 skola).  

Efter kartläggning och urval av de skolor som visade sig vara relevanta för denna undersökning 
tog jag kontakt med rektorn för respektive skola eller inriktning via mail. Flera av skolorna som 
har åldersinriktningen F-9 har också flera rektorer. I dessa fall har rektorn ansvarig för årskurs 
7-9 eller åk 6-9 kontaktats. I mailet fanns en kortare beskrivning av mig och min undersökning 
samt ett bifogat informationsbrev med tillhörande intervjufrågor (se bilaga 1). Eftersom det inte 
är möjligt genom kommunens hemsida att utläsa mailadresser till respektive lärare ombads 
rektorn att antingen vidarebefordra mitt mail och informationsbrev till berörda lärare alternativt 
dela med sig av lärarnas mailadresser till mig.   

Vid första utskicket tillfrågades samtliga rektorer för kommunens 13 utvalda grundskolor om 
deltagande i undersökningen. En påminnelse skickades ut fyra arbetsdagar senare. Efter fortsatt 
mailkontakt med rektorer och lärare genomfördes slutligen två intervjuer med två svensklärare 
på samma skola. Mitt mål att intervjua fem lärare från olika skolor runt om i kommunen nåddes 
alltså inte genom denna urvalsmetod. För att säkra studiens trovärdighet tillfrågades därför 
ytterligare tre svensklärare personligen om deltagande. Dessa tre lärare är kollegor på samma 
skola, dock inte samma skola som de första lärarna. Anledningen till att just dessa tre lärare 
tillfrågades var för att de finns i min umgängeskrets.  

Den första intervjun ägde rum en förmiddag och varade i 49 minuter, den andra intervjun ägde 
rum en eftermiddag och varade i 52 minuter. De tre kompletterande intervjuerna varade 54 
minuter, 32 minuter och 49 minuter. Samtliga intervjuer spelades in via diktafon och 
transkriberades sedan. Först spelades intervjuerna upp på ett extra långsamt sätt för att jag skulle 
hinna skriva ner det som sades, medan intervjun fortlöpte. Sedan när intervjun transkribetats i 
sin helhet, lyssnades inspelningen om i normalt tempo för att kontrollera transkriberingen. 
Transkriberingarna gjordes omgående efter intervjuerna. När intervjuerna citeras vidare i denna 
text har en viss justering gjorts för att talspråket ska bli mer läsvänligt. Exempelvis har 
upprepningar och mellanord eller ljud så som äh, ah, mhm, mm tagits bort.  
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7.4 Bearbetning och analys  

Dahlgren och Johansson ger i sitt kapitel ”Fenomenografi” exempel på en fenomenografisk 
analysmodell i sju steg. Författarna påpekar att denna analys är en förenklad version och måste 
anpassas i arbetet med konkret material. Första steget innebär enligt författarna att forskaren 
bekantar sig med sitt material. Forskaren transkriberar intervjuerna, i flera steg om det behövs 
samt går igenom anteckningar från intervjun. I andra steget börjar analysen. De transkriberade 
intervjuerna monteras ner i passager och stycken. Dessa passager och stycken kommer sedan 
att användas i steg tre där jämförelsen börjar. Tidigare nämndes att inom fenomenografin ligger 
ett särskilt fokus på att finna variation och skillnader i det insamlade materialet. Men för att 
finna dessa variationer är det också intressant att hitta likheter. Vad säger informanterna 
egentligen? Vad är lika och vad är olika? 75 

När forskaren brutit ner intervjuerna i delar är det nu, i steg fyra, dags att strukturera helheten. 
I steg fyra grupperas skillnaderna och likheterna, passager och stycken relateras till varandra. 
Vad är lika och vad sticker ut i de olika intervjuerna? Därefter formar forskaren varje grupps 
essens. Vad är det som gör att dessa passager hör ihop och särskiljs från andra grupper? 
Författarna menar att gränsdragning är viktigt inom detta femte steg där grupperna 
kategoriseras. När essensen är inringad, ska varje kategori namnges i steg sex. Vid det sista 
steget, steg sju ses struktureringen över ytterligare en gång. Författarna kallar detta steg för en 
kontrastiv fas. Kategorierna testas i kontrast till varandra. Finns här kategorier som hör ihop 
eller går i varandra? Går de att slå ihop? Författarna menar att kategorierna ska vara exklusiva 
och helt uttömmande. 76 

Den bearbetningsprocess som redogjordes för ovan är också den som legat till grund för 
bearbetningen av det insamlade materialet i denna studie. De transkriberade intervjuerna skrevs 
ut på olikfärgade papper, intervju ett skrevs ut på rosa papper, intervju två på vitt papper, 
intervju tre på gult papper, intervju fyra på grönt papper och slutligen skrevs intervju fem ut på 
blått papper för att särskilja lärarnas svar från varandra. Därefter identifierades teman i lärarnas 
svar, sedan jämfördes dessa med varandra för att finna likheter och skillnader. Passagerna 
sorterades och kategoriserades i teman som sedan sorterades in i nio grupper utifrån 
forskningsfrågorna och Skolverkets definition av digital kompetens. Grupperna namngavs 
enligt följande:  

1. Presentation av lärarna 
2. Lärarnas uppfattning av Lgr11 i förhållande till andra läroplaner 
3. Lärarnas uppfattning av svenskämnet och litteraturundervisning 
4. Hur uppfattar lärarna sin egen digitala kompetens i förhållande till revideringen av 

läroplanen?  
5. Digital kompetens: använda och utveckla förståelse för digitala verktyg och medier 
6. Digital kompetens: digitaliseringens påverkan, risker och möjligheter 
7. Digital kompetens: omsätta idéer i handling med användning av digital teknik på ett 

kreativt sätt  
                                                 
75 Dahlgren och Johansson (2015) s. 166-169 
76 Dahlgren och Johansson (2015) s. 169-171 
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8. Digital kompetens: kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik  
9. Påverkar den reviderade läroplanen på annat/andra sätt svenskundervisningen?  

Grupp ett presenterar lärarna, hur många år de arbetat i yrket samt deras undervisningssituation 
i nuläget. Grupp två berör lärarnas uppfattning av Lgr 11, och hur den aktuella läroplanen skiljer 
sig från föregående läroplaner. Grupp tre berör på liknande sätt lärarnas ämneskonstruktion, 
vad de anser att det viktigaste med svenskämnet och litteraturundervisningen är och vad de vill 
uppnå med sin undervisning. Grupp fyra handlar om hur lärarna uppfattar sin egen kompetens 
i förhållande till läroplanen exempelvis möjlighet till fortbildning grupp fem till åtta handlar 
om hur undervisningen faktiskt stärker elevers digitala kompetens utifrån Skolverkets 
definiering av begreppet i samband med revideringen. Den sista gruppen berör lärarnas 
uppfattning kring hur svenskundervisningen påverkats av revideringen av läroplanen och vidare 
digitaliseringen mer allmänt. Här berörs också lärarnas kritiska förhållningssätt till revideringen 
och digitaliseringen. 

 

7.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet  

Validitet innebär enligt Fejes och Thornberg att forskningen verkligen undersöker det den utger 
sig för att undersöka genom att exempelvis metodvalet är den mest optimala för att uppnå 
forskningens syfte. Forskningens validitet handlar om arbetets kvalité, hur noggrann, trovärdig 
eller tillförlitlig forskningen är genom hela arbetsprocessen.77 Kihlström skriver om validitet 
och forskningens giltighet och menar att inom en fenomenografisk studie blir 
kommunicerbarheten särskilt viktigt. Datainsamling och analysarbetet från transkribering till 
kategorisering ska vara tydligt beskrivet.78 Eftersom denna studies syfte är att undersöka 
människors uppfattning av ett fenomen och inte fenomenet i sig anser jag att den 
fenomenografiska metodansatsen lämpar sig särskilt väl. Resultatet av studien utgår helt från 
vad informanterna säger i intervjun. Genom att sedan transkribera intervjun och gå igenom 
transkriberingen flera gånger samt hänvisa till intervjun vidare i diskussionsdelen gör att 
slutsatsen blir en logisk följd av resultat och diskussion. I detta arbete har också den 
fenomenografiska metodansatsen och dess bearbetningsmetod som beskrivits tidigare utgjort 
grunden för hur analysarbetet gått till och därmed kvalitetssäkrat resultatet. Jag har också 
presenterat de kategorier som jag sorterat in passagerna i för att ytterligare tydliggöra processen.  

Reliabiliteten handlar enligt Kihlströms kapitel också om trovärdighet och tillförlitlighet. Det 
vanligaste sättet att testa reliabiliteten är att låta en annan person göra samma undersökning och 
därmed komma fram till samma resultat. På liknande sätt handlar reliabiliteten inom en 
fenomenografisk studie om att låta arbetsprocessen vara transparent och resultat och diskussion 
anses logiska med tanke på vad som sagts i intervjuerna samt hur kategorisering gjorts. 
Välvalda citat från intervjuerna kan hjälpa till att förtydliga kategoriseringen.79 Utöver det som 

                                                 
77 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2015b) Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier I: Fejes, 
Andreas och Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber s. 258-259 
78 Kihlström (2007) s. 164 
79 Kihlström (2007) s. 164-165 
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nämnts ovan har jag använt mig av ganska långa citat i resultatdelen för att läsaren själv ska 
bilda sig en uppfattning om vad som sades under intervjun. Det hade möjligen varit önskvärt 
att låta ytterligare en person gå igenom transkriberingarna eller alternativt lagt hela 
transkriberingen som bilaga till detta arbete för att läsaren ska kunna ta del av intervjuerna i sin 
helhet, men har inte gjorts av praktiska skäl. Det är endast jag som tagit del av 
transkriberingarna och det är endast mina tolkningar av dem som ligger till grund för detta 
arbete.  

Generalisering innebär att studiens resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser 
som inte ingått i den aktuella studien. Exempelvis inom en kvantitativ undersökning så som en 
enkätundersökning ska resultatet i bästa fall vara representativt för den population som studien 
uttalat sig om för att studien ska anses generaliserbar. Ett annat sätt att förstå generaliserbarhet 
i en kvalitativ studie är logiken i studien. Tolkningar av ett fenomen som presenterats i en studie 
leder till att läsaren reflekterar över fenomenet på ett annat sätt än tidigare. Läsaren tar med sig 
de nya tolkningarna och de ”passar in” i andra fall. Generaliserbarhet innebär i detta fall 
användbarheten för läsaren i situationer där hen möter det studerade fenomenet.80 I denna studie 
skulle det innebära nya tolkningar och infallsvinklar på litteraturundervisning, digital 
kompetens och den reviderade läroplanen. Jag anser att detta arbete kan ses som ett inlägg 
debatten och det kollegiala lärandet. Lärare eller lärarstudenter kan antingen få bekräftelse på 
det läsaren själv anser. Alternativet är att läsarens tankar utmanas med nya sätt att se på 
undervisningen utifrån informanternas intervjusvar och mina slutsatser. Det hade varit önskvärt 
med ytterligare informanter för att på ett tydligare sätt skriva fram skillnader och likheter mellan 
lärares olika uppfattningar. I den bemärkelsen kan denna studie inte ses som en fullständig 
fenomenografisk studie. Denna studie utger alltså inte sig för att på något sätt vara heltäckande 
eller representativ för hela lärarkåren, utan är fem svensklärares syn på läroplanen och sin 
undervisning.    

 

7.6 Etiska aspekter  

I Vetenskapsrådets uppdaterade text God forskningssed från 2017 skrivs i inledningen att: 
”Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika 
intressen som alla är legitima”81 Legitima intressen handlar ofta om forskningens samhällsnytta 
och bidragande till ny kunskap och utveckling. Dessa intressen ställs ofta mot individers 
integritet. Därför krävs att forskaren gör etiska överväganden innan hen startar sin 
forskningsprocess. Etiska överväganden handlar om ansvaret forskaren har gentemot de 
medverkande människorna och djuren men också de som direkt eller indirekt påverkas av 
forskningsresultatet. Därför skiljer man på forskningsetik som handlar om etiska överväganden 
gentemot deltagande informanter och forskaretik som istället berör etiska överväganden 
gentemot forskningen och forskarsamhället.82 

                                                 
80 Fejes och Thornberg (2015b) s. 270-272 
81 God forskningssed. (2017) Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 7 
82 God forskningssed. (2017) s. 8, 12 
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De forskningsetiska aspekterna som tagits i beaktning inför detta arbete är främst att tillgodose 
individskyddskravet där informanterna skyddas från skada och kränkning.83 Informanterna 
informerades om forskningen genom ett informationsbrev. I brevet presenterades bland annat 
undersökningens syfte och förtjänst, vad som förväntades av deltagarna i intervjun samt att det 
var helt frivilligt, detta enligt kravet på information.84 I brevet stod även att intervjuerna skulle 
spelas in. Informationsbrevet och intervjufrågor finns i sin helhet bland bilagorna. 

I God forskningssed framkommer också att informanterna ska lämna sitt samtycke till 
deltagande i forskningen, helst skriftligt.85 I denna undersökning är samtliga deltagare myndiga 
och kan därmed själva avgöra om deltagande, till skillnad om de varit under 15 år då målsman 
måste tillfrågas.86 Genom att bestämma tid till intervju ger deltagaren sitt godkännande att delta 
i undersökningen. I informationsbrevet står även att deltagaren har rätt att närsomhelst avbryta.   

Personuppgifter innebär enligt God forskningssed ”allt som direkt eller indirekt kan knytas till 
en fysisk person. Exempelvis adress, avkodade uppgifter där kodnyckeln finns kvar eller 
uppgifter som tillsammans med andra uppgifter kan identifiera en person.”87 Beroende på hur 
känsliga personuppgifter som framkommer vid datainsamlingen krävs ibland en etiskprövning 
för att avgöra om forskningen är försvarbar utan att utgöra risk för deltagarna.88 De 
personuppgifter som samlats in inför denna undersökning är e-mailadresser för att komma i 
kontakt med informanter. Dessa kommer inte att utlånas eller skickas vidare till obehöriga efter 
avslutat arbete, enligt kravet på konfidentialitet. I denna undersökning är ”vem som sagt vad” 
ointressant därför är namn på lärare och skolor anonymiserade och ges andra namn i 
arbetsprocessen. Även ljudfiler och transkriberingsdokument är anonymiserade och omdöpta 
till andra namn. Ljudfiler som skulle avslöja lärares röster kommer att raderas efter avslutad 
forskning. Denna forskning behöver därför inte genomgå en etikprövning.89 

De forskaretiska aspekter jag tagit fasta på i arbetet med denna studie har redan presenterats i 
föregående avsnitt om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I korthet innebär 
forskaretiska överväganden att inte begå vetenskaplig oredlighet eller vetenskapliga 
övertramp.90 Det krävs att forskaren är öppen med sin forskning och sitt forskningsresultat och 
inte vinklar eller friserar resultaten vilket kan få stora konsekvenser för forskarsamhället. 
Forskning bör också publiceras för att bidra till forskningsfältet vilket även jag gör genom att 
godkänna open access. Detta framkommer av försättsbladet till detta arbete.91 

Jag anser att mitt arbete är transparant då jag beskrivit arbetsprocessen tydligt enligt ovan. 
Läsaren kan också ta del av de intervjufrågor som legat till grund för intervjuerna samt att flera 
långa citat utgör resultatdelen. Genom att transkribera intervjuerna och inte endast utgå från 

                                                 
83 God forskningssed. (2017) s. 13 
84 God forskningssed. (2017) s. 13 
85 God forskningssed. (2017) s. 26-27 
86 God forskningssed. (2017) s. 26-27 
87 God forskningssed. (2017) s. 71 
88 God forskningssed. (2017) s. 15, 30-32 
89 God forskningssed. (2017) s. 28, 40-41 
90 God forskningssed. (2017) s. s. 63-64 
91 God forskningssed. (2017) s. 24-25, 52 
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anteckningar under intervjuerna blir, som nämnts i metoddiskussionen, större del av intervjun 
tillgänglig. Däremot har jag gjort avvägningen att behålla mina informanter anonyma. Därmed 
är studien inte fullständigt transparant. Andra forskare kommer inte kunna söka upp mina 
informanter för liknande intervju. Vem läraren är som yttrat sig är, som sagt, inte avgörande för 
denna studie.92   

 

8. Resultat  

Här kommer enbart intervjuerna med lärarna att presenteras. Vidare analys och diskussion förs 
i diskussionskapitlet nedan. Lärarna som deltog i denna undersökning är kollegor från två olika 
skolor. För att skydda lärarnas och skolornas identiteter är namnen som nämns i detta arbete 
inte lärarnas eller skolornas riktiga namn. I denna studie kallas lärarna för Alex, Bodil, Chris, 
Dan och Elsa. 

 

8.1 Hur blir kravet på stärkt digital kompetens hos eleverna synligt i 
undervisningen? 

I följande avsnitt kommer lärarnas undervisning som på något sätt berör det Skolverket 
benämner som digital kompetens att redovisas. Begreppet innefattar alltså elevernas förståelse 
av hur digitaliseringen påverkar samhället och individen samt att de får en nyanserad bild av 
digitaliseringens påverkan, både vad gäller risker och möjligheter. Det innebär även att eleven 
använder, skapar förståelse för och kan anta ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
gentemot digital teknik och digitalisering. Eleven ska också utveckla förmågan att omsätta idéer 
i handling med användningen av digital teknik på ett kreativt sätt.   

 

8.1.1 Använda och utveckla förståelse för digitala verktyg och medier  

8.1.1.1 Digitala verktyg som hjälpmedel och som förtydligande och förnyande redskap  

Vid frågan hur lärarna använder digitala verktyg och medier i undervisningen menar Alex och 
Bodil främst att om de används, så används digitala verktyg snarare som hjälpmedel i 
undervisningen.  

På båda skolorna har varje elev tillgång till en egen bärbar dator i form av en Chromebook. 
Datorn är framtagen för att sammankopplas med Google Drive, som är en förvaringsplats via 
internet för elevernas filer så som dokument eller liknande. Eleverna lämnar in sina arbeten via 
Google Classroom som är en del av Google Drive. Bodil menar att hon endast använder dessa 
verktyg som ett redskap för kommunikation, främst envägskommunikation då hon informerar 
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eleverna om uppgifter eller liknande samtidigt som eleverna ibland uppmanas att lämna in via 
Google Classroom istället för att maila eller lämna in ett fysiskt dokument. 

Alex nämner istället det digitala läromedlet Digilär som eleverna använder i hennes ämnen: 
svenska och So-ämnena. Eleverna kan genom Digilär ta del av faktatexter precis som i en 
lärobok. Eleverna kan också göra och lämna in uppgifter genom Digilär till sin lärare. I detta 
läromedel finns även lässtöd som exempelvis uppläsning eller en mer lättläst version av texten. 
Alex påpekar också att flera elever ibland föredrar vanliga läroböcker framför Digilär, en 
diskussion jag kommer återkomma till. Alex menar vidare att digitalisering främst når 
undervisningen som hjälpmedel till elever som behöver särskilt stöd.  

Alex: Men däremot har vi ju haft, till exempel som vad heter dom inläsningstjänst, vi har haft läsplattor, 
elever får lyssna på böcker – det har ju funnits som hjälpmedel för de eleverna som velat ha det. Och 
likaså de eleverna som har behov särskilt stöd eller så, så har vi kunnat fixa lite hjälp med uppläsning av 
böcker och texter och så. det har funnits hur länge som helst, det är inget nytt. Men att ta in det i själva 
undervisningen i helklass det har jag inte gjort än,  

Alex har ändå använt sig av appar till smartphones eller surfplattor i undervisningen. Eleverna 
har då fått surfa runt på egen hand och leta upp spel, typ frågesport som Kahoot eller liknande 
som berör ämnen. Alex menar att detta främst har kopplats till so-ämnena som exempelvis 
geografi.  

Elsa är mer angelägen om att faktiskt inkludera fler digitala verktyg i undervisningen, vilket 
kommer bli mer tydligt i efterföljande avsnitt. Elsa menar att genom att förnya och variera 
undervisningen och beprövade planeringar blir inkluderandet av digitala moment den naturliga 
vägen att gå eftersom ”det är där vi är nu.” 

Även Dan menar att när han inkluderar digitala verktyg i samband med skönlitteratur och 
litteraturundervisningen som ett alternativt sätt att nå litteraturen.  

Dan: Äh, så är det ju som sagt genom digitala läromedel, men framför allt då undervisning om 
skönlitteratur, kanske inte så mycket läsning av skönlitteratur äh i de digitala enheterna. Utan det är mer 
att man läser om de på de, i de digitala läromedlen står det tillexempel om litteraturhistorien och det 
finns utdrag från vissa klassiska texter och såhär, men annars är det inte så mycket just litteraturläsning 
som sker via digitala hjälpmedel.  

Även Elsa menar att hon använder sig av hemsidan Studi.se när hon ska undervisa i 
litteraturhistoria där eleverna behöver ha med sig en del förkunskaper för att analysera verken 
de läser. Elsa använder också specifika program som Padlet då hon vill strukturera 
klassrumsdiskussioner, en applikation som inte nämns av de andra lärarna.  

8.1.1.2 Teknisk genomgång 

Jag frågade lärarna huruvida de höll en mer teknisk genomgång med eleverna för att även 
utbilda eleverna i hur de ska använda de digitala medierna. Någon liknande lektion verkade inte 
förekomma hos varken Alex eller Bodil. Chris menar att det är just här hans kompetens brister. 
Han efterfrågar därmed tid inom ramen för verksamheten och gemensam fortbildning för 
kollegiet för att uppnå även en likvärd digitalisering runt om i skolorna. När eleverna ska jobba 
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med digitala verktyg och medier menar Chris att han använder elever som han vet behärskar 
momenten.  

Chris: När det gäller sånt här och då försöker man använda eleverna som förebilder. Ida, du tar hand om 
den här gruppen, du är regissör, du är liksom samordnare i den här gruppen. För du är den, som jag vet 
kan mest. Och sen så lär jag ju mig lite på vägen. Men alltså, kidsen kan ju detta. Och där känner jag 
litegrann att det är ju det som förändras i skolan. Alltså när jag gick i skolan så var ju läraren den som 
kunde allt.   

Elsa menar istället att hon upplever att eleverna har en annan form av kompetens.  

Elsa: Kanske att man får prova på själv. För dom har ju också en helt annan, fast oftast upplever jag att 
dom har en annan kompetens vad gäller olika digitala saker men dom är inte så himla bra på själva 
skrivredskapen och så. Det har de inte tränat så mycket 

Dan kommenterar frågan på följande sätt: 

Malin: Går du då igenom med eleverna, jag tänker i helklass med upp på kanonen alla de funktioner som 
finns att här kan man ha dessa animationer och bakgrund och allt sånt där som finns?   

Dan: Äh, jag har inte sådär inplanerat som jag gör varje år med liksom i uppstart eller sådär. Kanske mer 
då i årskurs 7, i så fall att man går igenom till viss del men inte alla funktioner. Utan dom ska ju jobba 
digitalt tidigare än högstadiet också.   

Malin: Jo, det är ju klart.  

Dan: Så man förutsätter ju att de har någonting med sig och jag menar uppstår det problem så är man ju 
där direkt såklart och hjälper dem och det kan ju vara så också att man gör en inledande reflektion med 
klassen där de får tala om hur, ah men hur trygga de känner sig med tillexempel Google presentationer, 
eller vad vi nu använder för någonting. Och sen får man ta det individuellt med de som behöver det.  

Malin: Mm  

Dan: Äh. Kan inte säga att jag stött på mycket patrull vad gäller det faktiskt. Att de flesta behärskar det, 
ganska bra redan när de kommer upp på högstadiet. Det är min uppfattning i alla fall, jag har inte sett 
någonting i utvärderingarna heller eller hört något från någon elev att, ah men jag behöver gå igenom 
det här enskilt med dig, jag behöver få en genomgång. Men det är ju en relevant fråga!  

Malin: mm 

Dan: För vet man inte det så blir det svårt, svårare än... Det blir ju inte riktigt rättvist. Äh, jämfört med 
den då som är haj på det allaredan såklart. Men man tar det lite, lite för givet, skulle jag nog säga nu när 
du ställer frågan känner jag det. Att vi lägger kanske inte tillräckligt mycket vikt just vid det att 
säkerhetsställa att alla känner sig trygga med hjälpmedlet. Men ah. Som sagt än så länge har jag inte fått 
några signaler i alla fall.  

Elsa menar att hon oftast använder program i undervisningen som även hon behärskar just för 
att hon ska kunna bistå eleverna med hjälp. Elsa menar även att hon upplever att nu när alla 
elever har tillgång till Chromebooks så används de fortfarande till stor del endast som 
skrivmaskiner, vilket är synd med tanke på de möjligheter som finns och som ska presenteras i 
följande avsnitt.  
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8.1.2 Digitaliseringens påverkan, risker och möjligheter  

En del av att stärka elevernas digitala kompetens innebär att förstå digitaliseringens påverkan, 
både på samhället och på individen genom att förstå internet och dess enorma informationsflöde 
men också vilka risker och möjligheter som finns i klassrummet. Lärarna uppmuntrades att 
berätta om hur detta påverkar deras undervisning men också hur de inkluderar detta som 
arbetsmoment.  

8.1.2.1 Digitaliseringens möjligheter  

Elsa menar att den främsta förtjänsten med att använda digitala verktyg i undervisningen är hur 
enkelt och tillgängligt allt blir jämförelsevis med förr.  

Elsa: Men just det här med att man snabbt, kvickt och lätt att man kan liksom, men då vi plockar fram 
en bild bara så, vi har 10 minuter kvar, så plockar man fram en bild och pratar vi kring den. Eller, det är 
så enkelt många gånger med, man har liksom allt tillgängligt. Innan var det såhär att då skulle man ha 
kopierat ut och en kopia till alla och så nu kan man liksom ha en det där framme och så tittar man och 
så diskuterar man lite och så att det blir enkelt på något vis.  

Elsa fortsätter med att beskriva hur hon kan dela med sig av material till eleverna genom digitala 
plattformar, exempelvis Google Classroom. Genom dessa verktyg blir hennes 
lektionsplaneringar mer effektiva och med digitala verktyg finns också möjligheten att 
förbereda lektioner flera dagar innan genom att förbereda i Google Classroom. Elsa ser också 
fördelar med att hon hemifrån kan öppna upp eller synliggöra uppgifter för eleverna. Hon 
berättar även att hon i förväg kan tidsbestämma när eleverna ska få tillgång till planeringar eller 
uppgifter. Elsa menar att det blir en helt annan lektionsstruktur för henne och eleverna som hon 
är mycket positivt inställd till.  

Elsa: Jag tänker att, bara det här med att man använder Classroom idag, är ju en digital plattform, eller 
vad man ska säga, där man ändå ganska enkelt kan ta del av material både från nätet och annat som jag 
lägger upp hela tiden kan de [eleverna] vara uppdaterade, de kan jobba hemifrån eller, ja, lämna in där 
är ju, dom har ju liksom koll på inlämnings, alltså strukturen för dom underlättar oerhört genom att jag 
använder mig av en digital plattform.  

Även Chris menar att undervisningen blir mer effektiv genom att använda digitala medier i 
undervisningen. 

Chris: Idag har man möjlighet att dom spelar in sina diskussioner och sen så kan jag lyssna på dem i 
lugn och ro. Du behöver ju inte lägga två veckor på att ha bokprat, idag, utan du kan faktiskt överlåta 
det åt en samtalsledare, fyra elever, spela in, ni har 20 minuter på er att diskutera den här frågan specifikt. 
Och sedan delar ni det med mig. 

Elsa nämner att möjligheten att spela in diskussioner underlättar för henne vid muntliga 
bedömningssituationer.  

Elsa: Men att man använder tillexempel vid diskussioner så, så får de spela in, filma in sig tillexempel 
och så, för att jag sen ska kunna kolla. Det är ju ett jättevärdefullt redskap, för att just det muntliga har 
ju alltid varit svårt att bedöma eftersom vissa inte säger så mycket i helklass. Och det är bara några 
stycken som oftast räcker upp handen. Här måste alla vara med och man kan, sen kan man inte ge den 
där direkta feedbacken. Men ofta blir det ju liksom kaos om man tar ut en grupp och så ska man, och 
långdraget, kan man ju sitta flera lektioner för att kolla av att alla har gjort någonting.  
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Elsa och Chris beskriver också hur de använder sig av klipp på Youtube eller liknande filmer 
som katalysator för klassrumsdiskussioner. Chris menar att han även använder sig av filmklipp 
för att illustrera goda exempel för eleverna.  

Elsa har också använt sig av undervisningsmetoden ”det flippade klassrummet” vilket innebär 
att hon i förväg spelat in genomgångar som hon sedan delat med eleverna så de i sin tur kan se 
dem på egen hand. På lektionstid fördjupades sedan kunskaperna.  

Elsa: Var jag jätteduktig på, men det är jag inte längre, det tar rätt mycket tid så har jag något gammalt 
så kan jag använda det. Men, det är också mer så där lite mer så här grammatiska moment och såna saker.  

8.1.2.2 Digitaliseringens påverkan: källkritik  

En aspekt som samtliga lärare lyfter som en viktig del av undervisningen är att undervisa 
eleverna i källkritik, som en följd av den ökade tillgången till information och digitala verktyg 
och medier.  

Dan: Nej, alltså som jag sa att största trycket, äh som har förändrats både från min sida och skolverkets 
sida också det ju just det där med informationssökning och källkritiken äh och det är väl också lite i takt 
också med att man själv också har blivit mer medveten. För det är ju så att det går ju väldigt fort 
utvecklingen just vad gäller det digitala och informationen blir ju inte mindre direkt heller.  

Alex: Alltså vi jobbar mycket med det [källkritik]. Och där kan du ju också att se i våra kursplaner så 
viktar det mycket, det väger tungt i våra kursplaner det här. Just utvärdera källor och källkritik och sånt 
här. Det är väl något man ska utgå från att alla ska utgå ifrån i alla ämnen men kanske specifikt i svenska, 
så blir det mycket utifrån det.  

Chris: Men i min undervisning så handlar den digitala kompetensen att förmedla, mycket riktat mot 
källkritik. Eftersom jag också har samhällskunskap och de ämnena så är det en viktig, liksom en central 
punkt för oss. Men den handlar också om förståelse för de digitala kommunikationskanalerna. 

Alex och Bodil uppger specifikt att de lägger stor vikt vid diskussioner med eleverna angående 
vikten av att grunda den fakta de hittar i källor, att vara tydliga med var de hittar uppgifter men 
också vikten av att värdera källor som trovärdiga. Dan beskriver att han arbetar specifikt med 
att eleverna får granska och värdera artiklar på Wikipedia, en källa som eleverna använder sig 
flitigt av, menar läraren.  

Dan: Och där kan de ju ta screenshots till exempel på artiklarna och zooma in vad som sägs i 
diskussionerna tillexempel om vissa artiklarna och vad dom har för historik kring redigering och vad 
den har för status från Wikipedia själva om den är en utmärkt artikel, eller om den är bra eller 
rekommenderad eller om den inte har någon vidare status, tvärt om rätt så ifrågasatt, äh, ja. 

8.1.2.3 Digitaliseringens påverkan: sociala medier 

Bodil beskriver även att hon inte endast kopplar källkritiken till att värdera faktakällor utan 
också vikten av att eleverna tränas i att kritiskt granska sociala medier, som eleverna möter på 
daglig basis.  

Bodil: Det har ju, det är mycket diskussioner framför allt kring sociala medier, hur mycket som sprids 
där och hur man är källkritisk där. Men sen också generellt internet är ju en sån naturlig del av deras liv 
nu jämfört med hur det var när jag växte upp. Då fanns det ju inte ens internet. Äh, den är det just det 
här att saker som dom kanske tar för givet: ja, men alltså jag har sett det på Youtube – därför är det sant! 
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Jo, men okej, då tittar vi bakom, liksom hur och när är detta gjort och vem är det här som har gjort det 
här, är det en seriös person äh för att det kanske inte är så att man diskuterar det bara utifrån för- och 
nackdelar med internet så mer att man kan se helheten och det är ju mycket fokus på sociala medier  

Malin: Känner du att du får med eleverna när du pratar om sociala medier? Det är ju en sak som ligger 
väldigt nära dom. 

Bodil: Jo, men det engagerar ju, alla har ju sociala medier av något slag. Vi har ju några som är lite mer 
aktiva så att säga. Ja, hur lång tid tar det att ta den här selfien till exempel? Är det här en spontan selfie 
eller har hon stått i två timmar och riggat den? Så lite den källkritiken också att man kanske inte ska ta 
allting så seriöst. Utan det är faktiskt rätt fejkat så att säga. Ja och varför har Kim Kardashian på sig ju 
sen här tröjan idag, liksom alltså att dom blir medvetna om även den biten just med produktplacering 
och så vidare också och just den riktade reklamen. 

Dan menar också att vett och etikett på internet samt etiska ställningstaganden är en del av 
digital kompetens då han berört ämnet genom skönlitteraturen snarare än direkt genom 
elevernas erfarenheter av sociala medier likt Bodil ovan.  

Även Alex pratar med sina elever kring hur internetanvändning och sociala medier kan påverka 
eleverna samt hur de påverkar sociala medier och det som skrivs. Alex fokuserar framförallt på 
interaktionen med andra över internet och sociala medier. Alex menar att detta är ett område 
hon framförallt pratar om inom ramen för samhällskunskap men också inom religionsämnet, i 
momentet som handlar om etik och moral. Alex menar också att hela skolan är engagerad i att 
diskutera internetanvändning med eleverna. Hon menar att det som händer på elevernas fritid 
ofta blir synligt i skolan. Skolan arbetar kring detta genom elevhälsoteamet och genom skolans 
ordningsregler. Därför känner Alex att det även är hennes uppgift att genom undervisningen 
upplysa och undervisa i ämnet och därmed diskutera med eleverna för att bidra till det skolan 
vill uppnå. 

 

8.1.3 Omsätta idéer i handling med användning av digital teknik på ett kreativt 
sätt  

8.1.3.1 Muntliga presentationer  

När lärarna ska fortsätta berätta om hur de digitala verktygen blir synliga i klassrummet är det 
främst genom de muntliga presentationer och skapandet av dem som eleverna bland annat får 
ge uttryck för sin kreativitet.  

Malin: Finns det andra områden i svenskämnet där den digitala kompetensen kommer fram ännu mer?  

Alex: Det skulle ju kunna vara i till exempel i när eleverna ska göra presentationer och såna saker, det 
finns ju så mycket saker att förhöja undervisningen med och såna saker. Om du förstår vad jag menar, 
att göra det lite roligare med såna saker. Där känner jag att jag inte alls är framme.  

Även Bodil menar att hon, som del i det muntliga framträdandet även vill att eleverna ska ha 
någon form av visuellt stöd vid presentationen inför klassen.  

Bodil: och då brukar jag fördela att du ska ha det och det datumet så vet dom om det så har dom ju den 
tiden på sig fram till dess att jobba och då är det ju det de ska tänka på det är att ha presentation över sitt 
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ämne så att dom jobbar med Powerpoint, eller presentation eller vad de nu heter att man får in att man 
kan länka till videoklipp och så vidare där så det är en del i det   

Jag tolkar detta som att eleverna ges mycket frihet i att själva experimentera med exempelvis 
presentationsprogram som Powerpoint och Google Presentation. Varken Bodil eller Alex 
uttrycker att de själva använder presentationsprogram frekvent i undervisningen vid exempelvis 
genomgångar.  

Bodil: Annars är jag ju mer traditionell eller vad man ska säga, jag kör med tavlan och jag lägger inte 
den tiden på att ha snygga, fancy presentationer vid genomgång och så här utan det är (ohörbart)   

Däremot nämner Elsa (se ovan) att hon brukade använda sig av ett flippat klassrum, men att 
tiden är för knapp för att tillverka nytt material. Hon menar att det ofta istället leder till att man 
kör på det som finns färdigt, antingen hämtat material eller gammalt.  

8.1.3.2 Film 

Ytterligare ett sätt där eleverna visar på kreativitet, menar Alex är ett projekt där eleverna själva 
får skapa en reklamfilm och där eleverna först möter den teoretiska biten om hur en reklamfilm 
är uppbyggd, sedan får eleverna själva skapa en historia, skriva manus och anta olika roller. 
Eleverna får sedan producera sin reklamfilm från inspelning till redigering. På liknande sätt har 
Elsa arbetat med att eleverna fått skapa egna boktrailers och Chris som låter eleverna spela in 
film som redovisningsmetod inom olika arbetsområden.  

Alex använder också gärna film och litteratur tillsammans exempelvis som en jämförande 
analys mellan film och bok. Alex ser även filmen som ett hjälpmedel för de elever som inte 
hunnit läsa ut boken, där de kan få extra stöd. Alex ser även film som en möjlighet i 
klassrummet då detta är ett medium som eleverna är vana vid.  

Bodil är av en annan åsikt då hon menar att risken med just filmundervisning är att eleverna 
inte tar det som seriös undervisning. 

Bodil: Äh, men då är det att man tittar på filmen gemensamt och sen då att dom antingen skriver eller 
diskuterar eller hur vi nu gör. Vi har gjort lite olika. Så ja, absolut, sen är jag inte så, det är väl samma 
med läsningen där att ja vi kan väl titta på film och så här ibland men faktiskt så här. Risken är ju lite att 
man hamnar i ett: åh ska vi titta på film, åh får vi ha med oss godis och så här, de ser inte riktigt det som 
seriös undervisning  

Främst brukar Bodil använda film som ett redskap i årskurs 9 då hon ska förtydliga och 
konkretisera dramaturgiska modeller. Hon menar att detta kan vara lite knepigt för eleverna att 
förstå, därför krävs inledande genomgångar där de pratar om hur en film kan vara uppbyggd 
samt ta upp olika begrepp som antagonister och protagonist. Därefter ser klassen på en 
gemensam film för att urskilja den dramaturgiska kurvan.  

Chris menar att de tillfällen han väljer film framför att läsa en bok är då han vill illustrera 
exempelvis en genre och då det skulle ta för mycket undervisningstid att låta eleverna läsa flera 
böcker ur samma genre för att upptäcka ett mönster. Däremot förhåller han sig kritisk till att 
film skulle ersätta läsning i skolan.  
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Chris: Så det är en utmaning för skolan. Jag tror inte på att man hela tiden ska falla med i det här med 
att nej men vi lyssnar på böcker, vi tittar mer på filmer. Vi ska titta på filmer också men vi kan inte 
släppa det. För då märker vi det på läsförståelsen. 

8.1.3.3 Skapandet av eget material  

Chris fortsätter berätta om när Skolinspektionen var på inspektion av skolan och 
undervisningen, vilket resulterade i kommentarer angående bristen på arbetsområden där 
eleverna fick skapa och publicera eget tillverkat material.  

Chris: För det har jag har inte kompetensen till att lära ut till elever, alltså hur skapar du egna, alltså eget 
material på sociala medier och så vidare. Där känner jag mig. Däremot det materialet som redan finns 
där var vi duktiga på att granska och värdera.  

Malin: ah okej, mm  

Chris: Men just att vi kanske inte lät eleverna i den utsträckningen som de ville skapa eget material för 
att publicera. 

Malin: Typ, skapa sidor på Wikipedia då, eller?  

Chris: Ja, eller, alltså det kan vara youtube-kanaler och så vidare.  

Malin: Jaja, okej! 

Chris: Att de inte fick göra det inom skolans ram, på det sättet som de [Skolinspektionen] kanske hade 
önskat att de [eleverna] hann med. Skapa hemsidor, Facebook, till exempel en skolsida med Facebook, 
att de är aktiva i det. Där har, så långt har vi inte, där har vi inte, alltså det kräver en helhetsbild av skolan, 
vad vill vi? Det är svårt att, som enskild lärare att driva det, tycker jag.  

  

8.1.4 Kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik  

8.1.4.1 Val av digital teknik  

Under intervjuerna fick jag intrycket av att detta tema inte berördes explicit av lärarna i deras 
undervisning som arbetsmoment. Alex menar ändå att hon hört hur eleverna själva diskuterar 
och kommenterar resurserna som finns i klassrummet. Exempelvis hade eleverna Ipads, innan 
de fick sina Chromebooks. Flera elever uttryckte då att det inte var lika behagligt att skriva på 
det touch-tangentbord som finns att tillgå i surfplattorna. Skolan hade ett antal knapp-
tangentbord eleverna fick låna och sammankoppla med sina surfplattor men det fanns inte till 
alla. Därefter fick eleverna, som sagt Chromebooks som har standardtangentbord för bärbara 
datorer. Även Elsa och Dan upplever på liknande sätt att även om Ipads hade sina fördelar, 
exempelvis tillgången till olika appar och liknande så kvarstod ändå problemet med 
tangentbord. Detta ledde även på den andra skolan till att Ipads ersattes av Chromebooks.  

Alex har även utvärderat, med sina elever hur de tycker att det digitala läromedlet Digilär 
fungerar i undervisningen. Framför allt kommenterade eleverna just det faktum att läromedlet 
var digitalt.  
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Alex: Så vi har ju gjort små utvärderingar nu och så men dom [eleverna] tycker att det är jobbigt att läsa 
på skärmen, dom vill hellre ha det här, det är lättare att bläddra fram och tillbaka i en bok än och scrolla 
upp och ner. Det tycker dom och sen likaså det här med skrivande man kanske måste flytta på markören 
till nästa sida eller ny sida eller öppna upp på nytt alltså det tycker dem är lite bökigt. Så att jag gör så 
att jag varvar, jag har både Digilär i svenska och i so och sen har jag även läroböckerna.  

Att Bodil på liknande sätt pratat med sina elever angående utvärdering av skolans digitala 
resurser framkommer inte. Däremot har även Elsa arbetat med Digilär med sina elever, främst 
i hennes andra ämne: engelska, men tycker att det digitala materialet är svårarbetat, mycket på 
grund av att det är digitalt baserat. Hon menar att både hon och eleverna gärna vill använda en 
fysik bok.  

8.1.4.2 Ansvarsfullt förhållningssätt  

När jag frågar vad som kan uppfattas som negativt med digitaliseringens intåg i skolan och 
undervisningen svarar Elsa att det är de faktorer som gäller hanteringen av digitala medier. Att 
eleverna ständigt är uppkopplade och att eleverna mer osynligt kan kränka varandras integritet 
genom att skriva på sociala medier eller publicera olovliga bilder. Med anledning av detta har 
skolan där Elsa, Dan och Chris arbetar diskuterat en mobilfri skola. Elsa ser inte att detta skulle 
vara lösningen på dessa integritetskränkande problem utan att lösningen snarare är att skolan 
och undervisningen ska lära eleverna att hantera dessa konflikter och hur fel det faktiskt är att 
ta bilder utan lov. Elsa menar att skolan måste lära eleverna att hantera tekniken, inte förbjuda 
den.  

Även Chris resonerar kring vad en mobilfri skola skulle leda till när eleverna ändå har sina 
Chomebooks.  

Chris: Men jag tycker ändå att det får finnas en viss balans. Jag, tillexempel har infört skärmfria lektioner. 
För jag känner att, det är ingen som ifrågasätter det. Att ha mobiltelefoner i klassrummet och så vidare 
förs det debatter kring. Jag ser inte det, det är en pseudo-debatt för mig. Den är inte relevant. För vi 
lämnar ifrån oss telefonerna, inga problem. Men de har ju ändå skärmar, de har ju sina Chromebooks, 
eller Ipads på vissa skolor och ska vi ha 7 timmars skärmtid för eleverna varje dag – det är inte heller 
särskilt bra.  

M nej,  

L: Så ibland så använder jag lektioner där jag, där vi helt enkelt gör oss av med det. Vi tar inte med oss 
några Chromebooks. Vill inte ha dem där.  

 

8.2 Hur påverkar den reviderade läroplanen och den ökade 
digitaliseringen på annat/andra sätt lärarens svenskundervisning? 

8.2.1 Elevernas språkliga förmåga  

När jag frågar lärarna hur de upplever att läroplanen förändrat eller haft konsekvenser för 
undervisningen på andra sätt än som nämnts ovan menar lärarna att de allra mest grundläggande 
sakerna blivit underordnade eller har fått stå helt tillbaka.  
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Alex: Just nu i svenska när vi jobbar med skrivregler till exempel så använder vi läroböckerna för då har 
dom specifika sidor och specifika uppgifter och så att och då använder dom ju penna och papper och det 
är också någonting vi har upptäckt nu, eller jag upptäckte att de skriver faktiskt väldigt illa 

Malin: Typ handstil då eller?  

Alex: handstil, stavning, komma alltså skrivregler över huvud taget, stor och liten bokstav. Att följa 
linjerna är inte lätt för vissa på ett randigt papper. Det är verkligen att börja om från basic. (…) De är 
inte vana vid att använda penna 

Även Bodil upplever att grammatikens betydelse har minskat betydligt i den senaste läroplanen.  

Bodil: Men det är väl framförallt grammatiken som får för lite betydelse för man ser ju så tydligt på de 
som kommer upp här så för varje årskurs så är det generellt sämre stavning,  

Malin: okej  

Bodil: det är generellt sämre man har inte den här förståelsen för det här med punkt och stor bokstav och 
så vidare. Alltså vi har ju jättemånga elever som fortfarande inte riktigt har koll på det. Och det är saker 
som jag tycker är så självklart. Det ska dom liksom ha lärt sig på lågstadiet, men de trycker inte eller 
tillräckligt på det i det centrala innehållet, det står någon enstaka rad som förståelse för språkets 
uppbyggnad  

Bodil menar att hon exempelvis inser att satsdelar och ordklasser inte är det absolut viktigaste 
i skolan men att det ändå är nödvändiga delar för att förstå språket, det är byggklossarna för en, 
så småningom, effektiv kommunikation. Bodil saknar att just grammatik och ett korrekt språk 
inte finns med som ett eget kunskapskrav.  

Bodil: Alltså, jag har inget emot att man bedömer de förmågorna, jag tycker dom är jätteviktiga samtidigt 
så känner jag ibland att man har tagit bort vikten av grammatik till exempel. Det finns ju inte ens som 
ett kunskapskrav. (…) Och jag känner att man tagit bort den tyngden lite  

Bodil: Det är inte så viktigt längre att stava rätt, det är inte så viktigt att du kan skriva läsligt, nu har inte 
det varit ett kunskapskrav innan heller men det var ändå det här att, det hör ihop med digitaliseringen 
också att man tar ju bort de bitarna i grunden som är viktiga.  

Bodil menar också att eftersom det inte finns ett tydligt kunskapskrav för ett korrekt språk 
upplever Bodil att hon inte kan låta ett bristfälligt språk påverka hennes bedömning av 
elevtexter. Det finns alltså inte stöd för det i läroplanen.   

Chris menar också att den ökade digitaliseringen och elevernas användning av digitala medier 
har kommit att påverka elevernas språk.  

Chris: Men den handlar också om förståelse för de digitala kommunikationskanalerna. Hur de fungerar, 
vilka fördelar och nackdelar de har och hur de eventuellt kan förändra språket – för det gör de. Språket 
är levande. Det förändras och det kommer förändras från en generation till en annan nu när dem som 
aldrig har levt utan sociala medier, äh, kommer upp och blir vuxna. Så tror jag det kommer märkas en 
markant skillnad.  

Malin: Hur då? 

Chris: Alltså, det talade språket är ju ganska nära det som finns på sociala medier. Så på det sättet tror 
jag det får större tyngd.  De så kallade språkpoliserna som finns lite överallt, som håller sig till det som 
alltid har varit, dom kommer ju få jobba på hög, alltså jobba övertid känner jag.  
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Malin: hehe, ja  

Chris: Alltså det kommer nog bli ett mycket mer tillåtande språk på gott och ont.  

Även Dan nämner de förändrade omständigheterna han möter i klassrummet i arbetet med 
elevernas språk och digitala medier.  

Dan: De är duktiga på att söka information, definitivt och de använder ett språk som, som inte vi lärare 
alltid besitter kanske. Vad gäller förkortningar och slang som ingår i, ah men det kan ju vara 
dataspelsvärlden tillexempel och ofta så är det ju här blandat med engelska. Vissa elever pratar ju nästan 
engelska när de pratar svenska så de blandar ju hej vilt, så det blir någon slags blandningsform. Så där 
finns det väl en begreppsvärld som man skulle bli bättre på.  

 

8.2.2 Elevernas lässtrategier 

Revideringen av läroplanen ställer krav på elevernas tillgång till digitala verktyg och media och 
även på deras förmåga att hantera den ständiga tillgången till det stora informationsflödet bland 
annat genom internet. Alex menar att detta påverkar elevernas lässtrategi.  

Alex: Och idag är det så att ska du läsa från din skärm, och det märker jag på eleverna att de samlar 
information. Dom går inte in på djupet, utan de hoppar i texten för att försöka hitta huvudord eller 
nyckelord som man kan skriva ner information kring. Och det gör ju att sammanhanget ofta, ofta 
försvinner för dem. Så de får ju inte den här träningen att läsa på djupet utan det blir översiktsläsning 
2.0, alltså det blir väldigt, väldigt light över det man läser när man scrollar med ögonen. Jag tror inte 
heller att de sitter ner och försöker komma in i en bok i det här tänket att läsa mellan raderna-läsning. 
Det gör ju att det blir väldigt grund läsning annars 

Alex menar alltså att eleverna tenderar att endast ”översiktsläsa” även skönlitteratur, vilket 
också påverkar elevernas förmåga att tolka exempelvis bokens budskap. Dessutom menar Alex 
att hon märker att eleverna arbetar för att prestera något, de vill svara ”rätt” vilket kan kopplas 
till den betygshets både Bodil och Alex upplever hos eleverna. Bodil menar att elever idag inte 
har tålamod att faktiskt sätta sig ner och läsa. Hon upplever att eleverna blir uttråkade med en 
bok redan efter en sida då det inte hänt något, något även Chris och Elsa har upplevt. Dan 
däremot upplever att eleverna ser fram emot mer traditionell läsning av böcker och upplever 
inte alls ett liknande motstånd.    

8.2.3 Distraktioner i klassrummet   

Bodil nämner även problemet med distraktionen kring användningen av Chromebooks. Bodil 
ger nedan ett exempel då eleverna skulle se en film och fick möjlighet att föra anteckningar på 
sina datorer under filmens gång inför kommande skrivuppgift.   

Bodil: Och det är mycket för att jag känner att Chromebooken stör mer än den gör nytta där. Då kan det 
göra att de tappar fokus på själva uppgiften och det är så himla lätt att glida in på massa annat. Och det 
här med massa skärmar överallt. Rent så känner jag. Alltså då måste man faktiskt inte skriva på den 

Malin: Vad tänker du då att det är som stör? 

Bodil: Det som stör är ju då det att det är väldigt lätt att glida in på något annat på den, att man tappar 
fokus från filmen om man inte tycker att den är så jättebra och då är det lätt att smyga in på Facebook 
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eller youtube eller vad som helst. Och sen tycker jag att det stör, det är mörkt i rummet och man har 
filmen där framme och så är det 30+ dataskärmar som lyser upp bakåt. Det är då jag känner att det stör 
mer än det gör nytta.      

Elsa är av en annan åsikt då hon menar att distraktionen och behovet av att använda datorer till 
annat än skolarbete under lektionstid var mycket större förr då elever hade begränsad tillgång 
till digitala verktyg. Nu när eleverna istället har ständig tillgång till sociala medier i sina 
mobiltelefoner har behovet minskat att göra detta under lektionstid, även om det förekommer, 
menar Elsa.  

 

8.2.4 Skolans fysiska miljö är inte anpassad  

Ytterligare en aspekt Chris nämner som påverkar hans förmåga att bedriva undervisning i 
skolan utifrån den reviderade läroplanens krav på digital kompetens är skolans fysiska miljö. 
Chris menar att det inte finns plats på skolan i form av tillräckligt med grupprum eller inredda 
inspelningsplatser. ”Var kan de sitta och jobba? För jag vill ju gärna följa processen. Men visst 
jag skulle kunnat säga ah men gör detta hemma men jag vill ju ändå följa processen.” Det finns 
inte heller material, så som filmkameror för eleverna att arbeta med när de ska skapa sina 
filmprojekt.  

Malin: Har skolan filmkameror, eller?  

Chris: Hade innan, vet jag, som man kunde låna från bilden och så. Men idag så använder alla sina egna 
mobiler.  

Malin: ah, okej! 

Chris: Förra årskullen hade Ipads som de använde mycket och filmade och så. Men det, skolan har tyvärr 
väldigt dåligt med material om eleverna inte hade det själva så är det svårt att lösa det.  

Malin: Okej, mm   

Chris: Så det, och det kan man ju hoppas att det förändras.  

 

8.3 På vilket sätt upplever lärarna att deras egen digitala kompetens 
motsvarar kravet som ställs i revideringen av läroplanen och som 
ska genomsyra undervisningen?  

När jag ställer frågan huruvida lärarna anser att de besitter tillräckligt med kompetens för att 
utveckla elevernas digitala kompetens är det endast Elsa och Dan som svarar jakande.  

Bodil: Hehe ja, är inte så digital själv.  

Malin: Nej okej!  

Bodil: Så man kanske inte behöver vara lika digitala allihopa, alla ämnen kanske inte måste vara lika 
digitala. Det är lättare i vissa ämnen, vissa personer har lättare för att vara digitala. Jag tror ju mycket på 
det här att faktiskt läsa med penna och papper och handen. Jag har ju elever som fortfarande inte vet hur 
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man håller en penna. Så på ett sätt känner jag kanske att jag borde vara mer digital men sen känner jag 
samtidigt också att nej, jag kanske ska vara motvalls liksom lite här och där, där det passar sen kanske 
jag kan lägga fokus på lite viktigare saker.  

Dan: Äh, men jag känner inte att ah med tanke på revideringen så, av läroplanen så borde man ju ha 
minst det som jag har, känner jag för att känna sig trygg. Ah, så det behövs nog fortbildning, ja. Resurs 
att lägga på just dom här bitarna för att lärarna ska känna sig trygga.  

Trots det menar ändå samtliga lärare att det verkligen skulle behövas en gemensam fortbildning 
av lärarkåren, speciellt med tanke på att digitaliseringen är inskriven i läroplanen. Chris saknar 
även tydliga riktlinjer från skolledning, huvudman och politiker om hur digitalisering och 
utvecklandet av elevers digitala kompetens ska fortgå i undervisningen.  

Chris: Allt ska ske (knäpp med fingrarna) nu och så är inte skolan beredd på det. Och det är samma med 
digitaliseringen i olika andra ämnen tror jag. Att vi inte är rustade för den förändringen och 
anstormningen som det blir. För det blir ju någonstans, jag vill ju kunna gå in och göra ett bra jobb och 
är jag inte säker på vad jag ska göra eller hur jag ska göra det, eller att jag inte ens har kunskapen för att 
göra det. Då drar man sig för att göra det.  

Chris menar även att digitalisering och digital kompetens kommer med en ny lärarroll och ett 
utbyte av kunskap mellan lärare och elever.  

Chris: Det är ett sätt att få med dem och samtidigt så lägga sig platt, nu vill jag, alltså mitt mål är att jag 
ska lära mig tre nya saker på det här arbetsområdet av er. Och samtidigt ska ni lära er att ha en bättre 
struktur ni ska tänka på er kommunikativa förmåga, ni ska se till att… Alltså det blir ju ett utbyte. Och 
det kan vissa elever tycka är rätt kul.  

Chris: Jag har inga, ingen prestige i det direkt utan. Och det kan jag tycka är nyttig dynamik också för 
eleverna. Att se att ah men det är inte påven som står där framme. Det är inte någon som är ofelbar och 
alla hans uttalanden ska tas för sanningar utan en människa av kött och blod som är teknisk idiot. Men 
är ganska duktig i So och språk och så vidare. Okej då får vi väl se till att lära honom lite då. Och det 
kan vara ganska kul faktiskt. Man måste visa sig sårbar för att någonstans känna sig människlig, tror jag 
också. För jag kommer ihåg på min tid att man trodde att läraren var någon sorts, vi hade till och med 
lärare som satt upphöjda och hade katedern typ 30 cm högre än allt annat. Det fanns ju en viss symbolik 
i det också. Men idag så, det är väldigt viktigt med ledarskap i klassrummet men samtidigt så involvera 
eleverna i beslutsfattandet är ändå viktigt.  

Chris menar också att han, på egen hand inte kan gå in och hålla en lektion i sociala medier 
med eleverna utan den lektionen får de skapa tillsammans. Tillskillnad från Bodil ovan, som 
verka besitta tillräckligt med kunskap om sociala medier för att diskutera med eleverna trots att 
hon själv inte anser att hon är särskilt digital av sig.   

Bodil: Jag känner att jag, det jag kan säga är att jag är inte så digital i mig själv. Jag är väldigt mycket 
för penna och papper och läsa bok och så här och absolut finns det säkert vinster med att använda det 
[digitala verktyg], jag känner bara att jag inte riktigt har kommit dit. Men visst där finns mycket man 
kan göra, och man kan ju, man kan ju skapa mycket själv. Men just att då ska man ju veta hur man gör  

Malin: Känner du att du fått någon fortbildning i det? 

Bodil: Nej  

Malin: Inte? Är det något du saknar?  
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Bodil: Ja, men det är klart att det är, eftersom jag känner att jag inte kan så skulle jag nog behöva det. 
Jag vet ju om nu att en av lärarna här har fått digitalisering som lite som arbetsuppgift. (…) Men absolut 
skulle jag behöva det, det känner jag ju. Åtminstone inledningstips så man kan få reda på det här kan 
man göra – det här finns. Det är ju lite så också är man inte så att man aktivt letar efter saker så vet man 
ju inte vad som finns och vad man gör, vad man kan använda och vad som helst. Det finns säkert 
jättemycket.  

Elsa menar, även hon att det absolut råder en brist på fortbildning och en samstämmighet vad 
gäller synen på digitalisering och hur de olika aspekterna inom begreppet digital kompetens ska 
implementeras. Ändå menar Elsa att en stor avgörande faktor är lärarens eget intresse.  

Elsa: Så ja. Men vi har inte fått något utan det handlar om intresse helt enkelt.  

Malin: Okej, mm  

Elsa: Och det är synd, men, för det är ju ändå något som skrivs in och då ska man, måste man ju på något 
sätt lära sig det och då är det ju konstigt att inte det krävs att man får någon form av fortbildning. Men 
ja, som sagt då får man göra det själv.  

Malin: Mm, finns det tid att sitta ner och greja med Quizlet och Kahoot och allt sånt där? Eller 
experimentera i Powerpoint eller Google Presentation? 

Elsa: Alltså det, har man intresset så gör man ju det likväl som man har intresse att skriva fint, skriva 
fina arbetsframsidor så gör man det för hand, liksom. Annars så rullar det ju på, det är intresset som styr 
eller att jag kan säga till mina kollegor, detta är skitbra, testa det och så visar jag och så sprids det liksom 
så. Men annars skulle det behövas in kanske då att en gång i månaden så ska vi titta på något nytt och så 
kanske då olika.  

Även Alex uttrycker att hon skulle behöva guidning men framför allt avsatt tid till att själv sätta 
sig in i utbudet av digitala verktyg att använda för att förändra och förhöja sin undervisning.  

Alex: det finns ju så mycket saker att förhöja undervisningen med och såna saker. Om du förstår vad jag 
menar, att göra det lite roligare med såna saker. Där känner jag att jag inte alls är framme. Men, och där 
tycker inte jag att någon är här egentligen. Utbudet är så stort och då ska man ha tid att sätta sig in i det 
också. Och använda det, och testa och pröva det själv och så. Så där skulle jag väl kunna tänka mig att 
det skulle vara väldigt värdefullt just att lära sig presentationstekniker som Powerpoint och det här Prezi 
och allt vad dem heter. Man kan liksom testa mycket mer.  

Malin: Känner du att du har tid och möjlighet att då sitta ner och…  

Alex: Nej!  

Malin: nej…  

Alex: icke, icke. Tyvärr. Det är ju tiden som, vi har ju väldigt många elever som vi ansvarar för så att ja. 
Jag var ju väldigt glad när jag hörde det här att vi eventuellt skulle anställa lite lärarassistenter, det hade 
varit helt underbart, men det är ju inte på tapeten nu.    

Resultatdelen har endast redovisat det som sagts i intervjuerna utifrån denna studies syfte och 
frågeställningar. I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras och analyseras. Först följer 
en diskussion kring studiens valda datainsamlingsmetod, sedan följer en resultatdiskussion och 
analys utifrån det valda teoretiska perspektivet: det sociokulturella perspektivet.  
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9. Diskussion  

I denna diskussionsdel kommer först metodval så som den fenomenografiska ansatsen och 
datainsamlingsmetoden att diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen där resultatet från 
intervjuerna som precis presenterats i föregående kapitel, att diskuteras och analyseras i ljuset 
av den tidigare forskningen (s. 13) och det sociokulturella perspektivet (s. 10) som utgör denna 
studies teoretiska ramverk.   

 

9.1 Metoddiskussion  

För att uppnå och fullfölja den fenomenografiska ansatsen som presenterades i metoddelen (s. 
22) skulle lärarnas skilda förståelser av fenomenet digital kompetens och digitalisering av 
litteraturundervisningen behöva belysas. När materialet bearbetades visade det sig att lärarna 
berättade om andra saker än det jag från början planerat att studera vilket resulterade i en 
revidering av denna studies syfte och frågeställning. Det visade sig också att lärarna faktiskt 
var eniga på flera punkter bland annat vad gäller bristen på fortbildning. För att lyfta fram mer 
variation i lärares svar skulle fler informanter behövas i studien. Möjligen hade det också varit 
förtjänstfullt för studien att även inkludera lärare på friskolor för att finna variation i lärarnas 
förståelse. Lärarna som deltog i studien är dessutom kollegor på två olika skolor, en aspekt som 
kanske påverkar variationen i åsikter. Lärare som arbetar tillsammans kan absolut ha olika 
åsikter angående olika aspekter, men chansen att de pratat och påverkat varandra under 
konferenser och kafferaster är möjlig. Utifrån dessa aspekter kan därför inte denna studie anses 
ha en fulländad fenomenografisk ansats. Däremot har ansatsen inspirerat förarbetet, 
insamlingen av material och strukturering av intervjuer och tillhörande frågor. Inte minst har 
bearbetningen och kategoriseringen inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, därför står 
den fortfarande som nämnd i metoddelen.   

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja muntlig intervju som metod för 
datainsamling. Den största fördelen är att sitta ner med lärare och diskutera ganska fritt kring 
det lärarna är experter på, nämligen deras undervisning och deras egna tankar och synpunkter 
kring den. I början av detta arbete satte jag, enligt mig själv en ganska låg gräns på fem 
deltagande lärare i en kommun med 13 skolor med inriktning senare delen av grundskolan. Jag 
hade problem med att locka informanter men till slut deltog ändå fem lärare, varav tre 
tillfrågades personligen. Anledningen till svårigheterna att skaffa informanter, tror jag är 
sammankopplad med de nackdelar som finns med att ha intervju som metod.  

Jag bedömer också att bristen på personlig kontakt kan ha påverkat utfallet av informanter. Jag 
mailade, som nämnts i metoddelen, alla kommunens rektorer för senare delen av grundskolan. 
Trots mitt informationsbrev och min presentation av min forskning var det fortfarande ett 
relativt anonymt mail som hamnade i inkorgen bland alla andra mail. Fem rektorer av 13 
möjliga svarade inte alls på mina mail. Fem av 13 bekräftade att de vidarebefordrat mitt mail 
till sina lärare medan två av 13 tackade nej direkt utan vidarebefordran till lärare. Jag vet 
dessutom inte heller hur rektorn informerade lärarna om min undersökning, kanske mailades 
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den vidare, vilket jag tror. Möjligheten finns också att rektorn gjorde en kort, så kallad shout-
out på en konferens. Det fanns inte heller möjlighet att ringa till lärarna. Den enda 
kontaktinformation som fanns på kommunens samlingssida för kommunens grundskolor var 
just rektorns mailadress.  

Att lärare tackade nej till min undersökning kan det finnas en mängd anledningar till. En 
anledning tror jag kan kopplas till intervjun som metodval. Att lärare är under ständig tidspress 
är ingen hemlighet. En enskild, muntlig intervju kräver tid av läraren i hens, redan fulla schema. 
Flera av de svar jag fick av både rektorer och lärare som avböjde medverkan handlade just om 
tid, redan pressad arbetsbörda och jobbsituation. Lärarens ansvarsområden sträcker sig alltså 
långt utanför den schemalagda undervisningen. Ytterligare svar handlade bland annat om att 
skolan hade få behöriga lärare som undervisar i svenska vilket innebär större arbetsbörda för de 
som är behöriga. Dessutom har kanske en undersökning av en okänd lärarstudent ganska låg 
prioritet. Kanske hade fler informanter deltagit om jag valt observation som 
datainsamlingsmetod? I detta fall skulle inte mer tid krävas av läraren än möjligtvis ett för- och 
efterprat vid lektionens början och slut. Möjligen är det själva intervjun som uppfattas som en 
pressad och stressfull situation, därför tackar lärare nej till deltagande.  

Fördelen med den fenomenografiska intervjun som halvstrukturerad är att samtalet hålls ganska 
fritt och informellt, både för mig som intervjuare och som jag upplevde det också för 
informanterna. Att jag dessutom spelade in intervjun gjorde att vi undvek avbrott i intervjun för 
att anteckna. Trots att transkribering av intervjuerna var väldigt tidskrävande blev trots allt 
större delar av intervjun tillgänglig eftersom den, i sin helhet, var inspelad och nedskriven på 
papper. Att tolka anteckningar i efterhand kan leda till att stora delar glöms bort eller missas på 
grund av den mänskliga faktorn. Problemet med en halvstrukturerad intervju är samtidigt risken 
att glida ifrån ämnet. Jag upplever att vi båda, intervjuare och informant höll oss bra till ämnet. 
Läraren hade fått mina intervjufrågor innan och var därmed införstådd med vad intervjun skulle 
handla om.   

 

9.2 Resultatdiskussion  

Denna diskussionsdel kommer diskutera och analysera resultatet. Begrepp från tidigare 
forskning och från det sociokulturella perspektivet kommer att användas för att teoretisera det 
som sades i intervjuerna med lärarna. Kapitlet börjar med ett övergripande resonemang kring 
hur studiens frågeställningar kommer att diskuteras i förhållande till varandra. Därefter följer 
fyra avsnitt. Det första: ”Att utveckla rätt kulturella verktyg: digitala medier och verktyg” 
kommer diskutera hur undervisningen blir påverkad av det faktum att lärarna använder digitala 
medier och verktyg i klassrummet men samtidigt saknar fortbildning i hur de på ett optimalt 
sätt ska användas. Andra avsnittet: ”Att utveckla rätt kulturella verktyg: sociala medier och 
källkritik” handlar om hur eleverna lär sig behärska nya kulturella redskap vid 
internetanvändning och användningen av sociala medier något som är väldigt bekant för 
eleverna. Det tredje avsnittet: ”Att utveckla rätt kulturella verktyg: litterär kompetens” handlar 
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om hur elevernas läs- och skrivstrategier påverkats av internetanvändning och användningen 
av sociala medier.  

Hur blir egentligen kravet på stärkt digital kompetens synligt i undervisningen? Denna studies 
första och andra frågeställning kommer att diskuteras tillsammans med studiens tredje 
frågeställning då det visade sig i materialet att alla dessa frågeställningar faktiskt kom att 
påverka varandra. Det som blev tydligt var just att revideringen av läroplanen och kravet på att 
utveckla elevernas digitala kompetens kom att påverka undervisningen på så sätt att lärarna, i 
flera av fallen inte ansåg sig själva som tillräckligt kompetenta när det kom till 
implementeringen av digitala medier. Lärarrollen har härmed utmanats och detta kommer att 
analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet och begreppet utvecklingszon. Som nämnts i 
kapitlet om utvecklingszoner innebär begreppet att det finns en zon mellan vad eleven kan på 
egen hand och vad eleven kan genom kommunikation, interaktion och stöttning av en mer 
kompetent person. När eleven sedan behärskar de kulturella redskapen på egen hand har också 
eleven tillägnat sig ny kunskap.93 

Lärarna påpekar tydligt i olika grad att de inte är tillräckligt digitala och att de behöver 
fortbildning och riktlinjer för hur digitala medier ska användas. Flera beskriver också att de inte 
besitter rätt kompetens eller är särskilt insatta i den reviderade läroplanen. Ändå blir 
digitaliseringen relativt tydlig i intervjuerna och verkar vara en naturlig del av undervisningen. 
Lärarna använder flera digitala medier i undervisningen, exempelvis film. Lärarna använder 
också digitala verktyg i undervisningen så som Chromebook, ordbehandlingsprogram och 
presentationsprogram. Dessutom använder skolorna sig av plattformen Classroom för 
information och för kommunikation. Kanske har digitalisering blivit så naturligt att det också 
sker oreflekterat i klassrummen? Utifrån informanterna och deras svar under intervjuerna 
verkar det också som att digital kompetens och digitalisering är ett relativt abstrakta begrepp 
att prata om. Kanske finns det, bland lärarna, en osäkerhet kring hur många olika digitala 
verktyg och medier som ska inkluderas i undervisningen för att uppfylla kraven på att verkligen 
stärka elevers digitala kompetens? Och vad innebär egentligen digital kompetens? Ett begrepp 
som förekommer frekvent i läroplanen men som lärarna inte diskuterat kollegialt.  

 

9.2.1 Att utveckla rätt kulturella verktyg: digitala medier och verktyg  

Det blir tydligt att digitala verktyg så som internet, datorn, surfplattan och så vidare är kulturella 
redskap som öppnar upp en helt ny och större omvärld för eleven och för läraren. Genom att 
behärska redskap som exempelvis presentationsprogram kan användaren utnyttja funktioner 
som att klicka fram stödord och bilder på ett mycket smidigare sätt än vid användningen av 
exempelvis whiteboard-tavlan eller en overhead-maskin. Men hur lär eleven sig att behärska 
dessa program? Informanterna menar att de ofta har som obligatoriskt moment till den muntliga 
framställningen att eleven också ska ha ett visuellt hjälpmedel eller att de har uppgifter där 
eleverna får möjlighet att självständigt skapa film. Fyra av fem informanter uttrycker att de, i 

                                                 
93 Säljö (2014b) s. 120-123    
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olika grad, inte har den kompetens som skulle behövas för att utbilda eleverna i olika digitala 
medier. Bland annat nämns Google presentation som nämndes av informanterna. Då även två 
av informanterna uttrycker en brist på tid och kompetens (kanske även intresse) att själva sitta 
ner och utforska funktioner och möjligheter verkar det vara upp till eleverna att själva utforska 
under tiden eleverna arbetar med presentationen.  

Ytterligare ett exempel är att då läraren Alex introducerar reklamfilmsmomentet deltar eleverna 
i en teoretisk lektion där reklamfilm som genre behandlas. Däremot uteblir en mer förberedande 
”teknisk genomgång” där läraren visar eleverna inspelningsappar eller redigeringsprogram till 
surfplattorna eller till elevernas smartphones. Alex nämnde inte heller att eleverna skulle 
efterfrågat en sådan lektion. Dan menar i sin tur att han inte upplever att eleverna är i behov av 
en teknisk genomgång då eleverna ofta redan har denna kompetens. Möjligen är detta inte ett 
problem, kanske tar lärare elevernas kompetens för given.  

Grundtanken om lärande inom ett sociokulturellt perspektiv är att eleverna behöver guidning 
och stöttning i form av kommunikation från en person som är mer kompetent i ämnet för att 
sedan självständigt behärska nya redskap. Men om läraren, den som anses vara den kompetente, 
den som ska kunna, inte kan, vem stöttar då eleven i hens utveckling? Ett rimligt antagande är 
att lärare ibland får lära i takt med eleverna medan undervisningen fortgår, likt det Chris 
beskriver. Frågan är då om undervisningen kan fortgå på liknande sätt om den kompetente, som 
stöttar både elever och lärare är en annan elev med specialintressen, exempelvis Powerpoint-
skapande? Hur förändras den sociala relationen i klassrummet? Enligt ett sociokulturellt 
perspektiv påverkas lärandet av den sociala miljön då kunskaper, insikter och redskap 
approprieras genom interaktiva och kommunikativa miljöer.94 I vissa klassrum, för vissa elever, 
hade detta kanske fungerat utmärkt och där elever är villiga att lära av varandra. Medan i andra 
klassrum, finns det en risk att detta inte fungerar, just på grund av den sociala miljön och de 
sociala relationerna som finns i skolans värld. Att delge en elev makten att lära ut tror jag kan 
leda till eventuella konflikter och utsatthet i vissa situationer.  

Ett annat antagande är att elever får experimentera själva i form av eget arbete. Bodil uttrycker 
i intervjun att digitala medier och verktyg är en naturlig del av elevernas vardag och kanske är 
det precis detta som också gör dem till de mer kompetenta vad gäller digitala verktyg, 
exempelvis i en presentationssituation. Stöttningen som annars läraren skulle stå för får eleven 
i detta fall stå för själv. Då eleverna arbetar med sina presentationer lär de också av varandra. 
Genom interaktion eleverna emellan samt med en aktiv lärare kan elever och lärare hjälpas åt. 
Detta kan i sin tur leda till att elever och lärare tillsammans når kreativa lösningar och 
förbättringar för en mer ”emerging pedagogy” där nya lösningar genom ICT och samarbete är 
ledord.95 Inte minst när eleverna genomför sina muntliga framträdanden och visar upp sina 
alster för varandra kan det inspirera klasskompisar till vidare arbete med presentationer. Det är 
endast Chris och till viss del Elsa som har uttryckt att detta är ett möjligt scenario. Kanske skulle 
lärandet i detta fall förstås bättre ur ett konstruktivistiskt perspektiv där eleven på egen hand 
utforskar, upptäcker, klickar runt och testar sig fram utan stöttning. Detta skulle leda till att 
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95 Petersen och Bunting (2012) s. 251 
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vissa elever visar på mer kunskap i presentationsskapande än andra. De elever som inte kan, 
hur utvecklas de? De elever, återigen som har en särskilt utsatt ställning i klassen, som 
vanligtvis frågar läraren om hjälp men som nu inte kan det eftersom läraren inte kan undervisa 
i hur de digitala verktygen fungerar, hur ska de eleverna utvecklas om de inte vågar fråga 
klasskamrater?  

Alex beskriver också att eleverna självständigt fick leta gratisappar som eleverna bedömde 
användbara i So-ämnena. Hon nämnde också att ”man kanske också kan ha lite hjälp och hitta 
och så” vilket syftar till att eleverna kunde hjälpa varandra att hitta och utforska utbudet. Även 
Chris beskriver utförligt hur han upplever att hans roll i klassrummet har förändrats och att den 
förändrade dynamiken är nyttig för eleverna. Von Schantz Lundgren och Lundgren menar att i 
den nya typen av undervisning där digitalisering och ”en-till-en” blir allt med påtagliga innebär 
det också en förändring av lärarrollen. Författarna menar att en tydligare samverkan kommer 
ske mellan elever och lärare i fall, som ovan beskriver, där lärare och elever behöver ta hjälp 
av varandra för att lösa problem men också vid sökandet av digitala läromedel. Författarna 
menar dock att lärarna inte, som nämnts kan förlita sig helt på elevernas kunnande utan måste 
själva utveckla sin egen digitala kompetens.96  

Även Persellis informanter menar att det är upp till läraren att även undervisa i hur datorer och 
program fungerar.97 Huruvida Alex i denna studie är av samma åsikt förblir osagt, däremot kan 
antas att det även här brister i lärarens kompetens och förgivettagande att eleverna skulle ha 
bättre koll på tekniken. Ändå beskrivs i forskningen ett glapp mellan elevernas digitala 
kunskaper och lärarnas förgivettagande. Lärare tenderar ibland att överskatta elevernas tekniska 
kunnande.98 Dan uttryckte i sin intervju att han uppfattade det som att eleverna hade goda 
kunskaper vad gäller de digitala medier och verktyg han använder sig av i skolan. Däremot 
berättade också Dan att för lite tid lagts på att faktiskt säkerställa elevernas digitala kompetens 
och erfarenheter. Elsa menar att eleverna ofta har ”en annan kompetens” som behöver 
kompletteras likt von Schantz Lundgren och Lundgren som menar att den kunskap elever redan 
har om digitala medier ibland inte är den som eftersöks i skolan. Eleverna använder helt enkelt 
digitala medier med annat syfte än vad undervisning i skolan ofta avser, bland annat för att 
skapa relationer snarare än som ordbehandlingsprogram.99 På samma sätt som det lätt tas för 
givet att yngre lärare är, så kallade, digital natives på samma sätt är det också lätt att överskatta 
elevernas vana vid digitala medier. Avgörande för hur digital kompetens används och 
implementeras är alltså helt beroende på elevens och lärarens privata intresse, oavsett ålder.100  

Jag tror att en samverkan mellan elever och lärare i klassrummet alltid är att föredra, däremot 
inte sagt att hela ansvaret för elevernas lärarande kan överlämnas till eleverna själva. Läraren 
måste, enligt det sociokulturella sättet att se på lärarande, finnas som kommunikativa stöttor för 
att hjälpa eleverna ur utvecklingszonen, mot ny kompetens. 

                                                 
96 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 80, 86 
97 Perselli (2014) s. 183 
98 Petersen och Bunting (2012) s. 259-260  
99 von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) s. 76 
100 Thunman och Persson (2013) s. 166 
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9.2.2 Att utveckla rätt kulturella verktyg: sociala medier och källkritik  

Genom exempelvis sociala medier kommer eleven i kontakt med andra i andra delar av världen. 
Ur ett sociokulturellt perspektiv medierar redskapen omvärlden. Internet och i synnerhet sociala 
medier är båda kulturella verktyg eleverna approprierat och genom vilka omvärlden blir synlig 
för eleverna. Men hur framställs omvärlden egentligen genom redskapen? Allt som 
kamoufleras på sociala medier exempelvis propaganda, fake news, photoshoppade bilder och 
videoklipp gör att omvärlden framställs på ett särskilt sätt. Därför krävs ytterligare kulturella 
redskap för eleverna att appropriera, nämligen ett källkritiskt förhållningssätt till det de möter 
genom internet. I sin undersökning saknade Oxstrand specifikt källkritiken av reklam och 
sociala medier och hur dessa påverkar eleven. I Oxstrands undersökning var källkritik istället 
starkt sammankopplat med informationssökande.101  

I denna undersökning pratade framför allt Bodil om källkritik och sociala medier med sina 
elever. Eleverna behärskar då redan de kulturella redskapen som innebär användningen av 
sociala medier och den offentlighet som det innebär. Genom interaktiv kommunikation och 
scaffolding kan eleverna snart på egen hand förhålla sig kritiskt även på sociala medier. Detta 
är ett moment mina informanter lägger mycket tid på i undervisningen, till skillnad från 
Oxstrands informanter. Därmed har eleverna approprierat nya redskap och därmed ny 
kompetens. Eleverna har då tillägnat sig källkritiska redskap genom vilka omvärlden kan 
medieras på ytterligare nyanserade sätt. Att lärarna själva inte är så pass ”digitala” som de 
möjligen själva känner att de behöver vara, kanske inte heller är ett avgörande problem för att 
stärka elevernas digitala kompetens. Att använda digitala verktyg är som sagt bara en del av att 
vara digitalt kompetent, att kritiskt och ansvarsfullt använda dem är en annan del.  

Även Oxstrand menar att det är av stor vikt att alla lärare måste tillägna sig alla delar av den 
digitala kompetensen, precis som eleverna måste det. Hon menar vidare att det krävs en 
ordentlig satsning på individuell medieutbildning till lärarna på skoltid för att poängtera vikten 
av fortbildningen. Alla lärare ska besitta en accepterad grund av egen mediekunnighet. 102 
Risken, menar Perselli, vid utebliven fortbildning är att digitaliseringen endast sker på ytan. 
Chris menar att skolan äger en del digitala resurser men det skulle behövas fler för att fullt ut 
kunna digitalisera skolan. Dessutom används inte resurserna utifrån sin fulla potential. Att 
endast se datorn som en avancerad skrivmaskin är inte optimalt, menar Perselli och så även 
Elsa.103 

Inom temat källkritik och sociala medier kompletterar lärarna och eleverna istället varandra, 
jämfört med ovan diskussion kring vem som äger kompetensen kring digitala verktyg och 
medier. Lärarna behöver inte själva vara lika insatta i sociala medier som eleverna för att ändå 
stötta eleverna i deras utvecklingszoner mot kompetens om källkritik på internet. Inte heller 
informanterna verkade uppfatta detta som ett problematiskt område att diskutera med eleverna, 
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snarare tvärt om. Även om de gör det på olika sätt. Elevernas och lärarnas olika uppfattningar 
och erfarenheter kring källkritik, internet och sociala medier verkade snarare förena dem och 
berika diskussioner än uppfattas som motstridiga.   

 

9.2.3 Att utveckla rätt kulturella verktyg: litterär kompetens  

Den andra forskningsfrågan i detta arbete gällande huruvida det fanns andra aspekter som 
påverkade lärarens svenskundervisning till följd av digitalisering och revideringen av 
läroplanen. Bodil, Alex och Elsa menar att grundläggande kunskaper så som grammatik, att 
skriva med papper och penna och att läsa för läsningens skull fått stå tillbaka för andra 
kompetenser så som översiktsläsning, Powerpoint-skapande och tangentbordsvana. Speciellt 
grammatikdelen menar Bodil har fått stå tillbaka på grund av digitaliseringen. Hon menar att 
det inte upplevs som lika viktigt nu att kunna använda sig av ett korrekt språk.  

Alex berättade att när elever skulle skriva bokrecension, letade eleverna ofta efter de rätta 
svaren vilket Alex kopplar till den förväntan som medvetet eller omedvetet ställs på eleverna 
att ”prestera fram något”. Eleverna översiktsläser och letar efter nyckelord, vilket medför att 
eleverna inte äger eller behärskar de kulturella redskapen att läsa djupare i texten, eller med mer 
uthållighet, enligt Elsa. För att använda Martinssons olika faser vad gäller litterär kompetens 
märks tydligt enligt informanternas utsagor att eleverna inte uppnår den fasen som Martinsson 
kallade reflexiv parallellism och som eleven borde behärska vid grundskolans senare del. 
Istället skulle det tolkas som att eleverna avstannat på en nivå som i bästa fall motsvarar en naiv 
fiktionalism där fokus hamnar på upplevelseläsning på ett naivt sätt där handlingen och slutet 
är målet.104 Utifrån Alex utsagor uppnår en del elever i åk 7 inte ens denna nivå då flera elever 
inte läser alls.  

Kanske går detta att koppla till elevers förändrade läs- och skrivvanor genom sociala medier? 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är alltså sociala medier ett naturligt kulturellt redskap för 
eleverna som medierar verkligheten på ett visst sätt för dem som redan nämnts. Men även sättet 
människor skriver och läser på i sociala medier skiljer sig från skolans texter. Vid 
inläggsskrivning på sociala medier finns exempelvis ett begränsat antal tecken att tillgå. Chris 
och Dan har även identifierat förändringar i elevernas språk så som att talspråket blivit mer 
förekommande i skrivna texter samt att engelska och svenska blandas till ett språk. Ytterligare 
kulturella redskap som elever och unga idag approprierat är symboler i form av emojis. 
Symboler av människor, djur, saker och ting som tillsammans eller enskilda kompletterar 
skrivningen och läsningen och som dessutom uttrycker känslor utan att användaren behöver 
uttrycka dem i skrift. Att eleven är van vid att endast läsa korta, snabba meddelanden som 
blandar text och symboler medför också att eleven riskerar att inte tränas i att läsa uthålligt på 
ett naturligt sätt utanför skolan.   

Jag uppfattar därför en klyfta mellan det eleverna är vana vid genom sin vardag, det skolan har 
som mål att grunda undervisningen i och det som undervisningen faktiskt berör. Återigen kan 

                                                 
104 Martinsson (2018) s. 50, 58 



 

49 
 

detta förstås ur ett sociokulturellt perspektiv där eleverna har approprierat vissa redskap som 
översiktsläsning och textstilen med korta och kraftfulla meddelanden men där eleven inte 
befinner sig i utvecklingszonen för att ta sig an en hel roman. En tryckt roman kan kanske 
uppfattas som raka motsatsen till ett inlägg på sociala medier. Kanske kan 
litteraturundervisningen förstås som en motvikt till digitaliseringen? Jag frågade lärarna hur 
just litteraturundervisningen och vidare svenskundervisningen i allmänhet förändrats genom 
revideringen av läroplanen och dess krav på stärkt digital kompetens. Informanterna menar 
dock att det inte skett några större förändringar just kring undervisningen av litteratur. Kanske 
är det precis detta som är problemet. Bristen på påverkan och förändring av undervisningen 
utifrån den reviderade läroplanen.  

Som nämnts finns hjälpmedel och redskap att tillgå vid behov, exempelvis genom uppläsning 
och där lärare och elever arbetar tillsammans med skolans digitala forum. Men 
litteraturundervisningen kretsar fortfarande kring den tryckta boken. Kanske är detta steg för 
stort mellan vad eleverna idag är vana vid att läsa och vad skolan kräver. Elevernas etablerade 
redskap är inte tillräckliga och befinner sig därmed inte i utvecklingszonen, vilket lärarna 
kanske tagit för givet.  

 

10. Slutsats  

Anser lärarna att de besitter tillräckligt mycket digital kompetens för att motsvara kravet som 
ställs i revideringen av läroplanen och som ska genomsyra undervisningen? Det korta svaret på 
den frågan är nej. Lärarna anser själva att de är i behov av fortbildning för att kunna genomföra 
undervisning i enlighet med det som skrivs fram i den reviderade versionen av läroplanen 2017. 
Även om lärarna är digitalt kompetenta och inte minst intresserade på väldigt olika sätt är 
lärarna ändå överens om att de behöver fortbildning. Exempelvis Bodil som inte anser att hon 
är speciellt digital alls eller Dan som anser att han faktiskt kan följa elevernas digitala intressen 
i flera avseenden men ändå menar han att det alltid finns saker att utvecklas inom. Flera 
författare till den forskning som presenterats i denna studie har även konstaterat att lärare 
kräver, inte bara fortbildning utan även individuell fortbildning då kollegor ofta är på väldigt 
olika nivåer när det kommer till digital kompetens. En viktig aspekt är lärarens intresse men 
också hur van läraren och eleven är vid digitala medier. Hur mycket tid läggs på digitala medier 
på fritiden? Forskning visar också, i enlighet med denna studie, att lärare ofta förlitar sig på 
elevers kunnande. Lärare som tar elevers naturliga fallenhet för digitala medier för givet. Även 
denna fråga behandlas av flera författare till den forskning som presenteras i denna studie och 
menar att lärare tenderar att överskatta elevers digitala kompetens, vilket leder till missförstånd 
i undervisningen. För att lärare och elever ska kunna samverka i undervisningen krävs att båda 
parter utvecklar varje moment av den digitala kompetensen.   

På frågan om lärarnas litteraturundervisning och svenskundervisningen påverkas av 
digitaliseringen och revideringen av läroplanen svarar först lärarna nej. Bodil och Alex 
uttrycker också vid ett flertal gånger att de inte är särskilt insatta i revideringen och vad 
begreppet ”digital kompetens” faktiskt innebär. Ändå blir kravet på stärkt digital kompetens 
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hos eleverna synligt i undervisningen genom att lärarna som möjligen oreflekterat använder sig 
av digitala verktyg som hjälpmedel. Detta blir synligt i intervjuerna. Trots att eleverna sitter 
med en fysisk ”icke-digital” bok i händerna, får eleven också chans att lyssna på boken. Detta 
kan uppfattas som att ge eleven ett nytt kulturellt verktyg genom vilket eleven kan utveckla sin 
läskompetens. Ett sätt att stiga över tröskeln till en mer utvecklad litterär kompetens. Jag 
uppfattar att lärarna arbetar med digitala verktyg som hjälpmedel på ett ganska oreflekterat eller 
naturligt sätt. Exempelvis Alex och Bodil som upprepade gånger säger att de inte arbetar med 
digitala hjälpmedel men som ändå verkar göra det utifrån intervjusvaren. Kanske har lärarna en 
underförstådd bild av att ett digitalt klassrum måste vara på ett speciellt sätt och att deras 
undervisning inte motsvarar denna bild? 

Lärarna pratar även med sina elever kring användning av och mötet med exempelvis internet 
och sociala medier, vilket också är en viktig del av elevernas stärkta digitala kompetens. Detta 
återknyter också till Martinsson som menar att skolan måste ta hänsyn till elevernas 
fritidskonsumtion av rörliga bilder och digitala medier. Som nämndes ovan i diskussionen äger 
eleverna redan stor digital kompetens. Kanske behöver skolan bidra med ”den andra sidan” av 
den digitala kompetensen alltså det kritiskt medvetna, något Chris, Dan och Elsa menar att de 
är mer trygga med att undervisa i. För varför ska lärare utbilda elever i något de redan vet, på 
det sättet utvecklas inte elevernas kompetens. Kanske är skolan och lärarnas roll att bidra med 
motsatsen till det eleverna känner till, ta utgångspunkt i elevernas befintliga utvecklingszoner 
exempelvis korta meddelanden med emojis och sociala medier för att sedan utveckla med 
källkritiskt perspektiv och träning i uthållig lässtrategi för att sedan så småningom knyta an till 
Shakespeare och Strindberg? Kanske behöver litteraturundervisningen ta en omväg för att nå 
fram till eleverna? I sann sociokulturell anda, krävs alltså utgångspunkt i det eleverna redan vet 
för att utvecklas vidare. På samma sätt som lärarna förhoppningsvis befinner sig i 
utvecklingszoner, redo att appropriera nya kulturella redskap genom fortbildning i digital 
kompetens och hur den ska implementeras i undervisningen. Undervisningen bör alltså 
påverkas av och förändras i takt med den digitala omvärlden och revideringen av läroplanen, 
inte bara digitaliseras på ytan. 

Revideringen av läroplanens största påverkan på undervisningen är alltså vikten av förändring. 
Petersen och Bunting skrev i sin artikel att introduktionen av ICT inte automatiskt förändrar 
undervisningen men jag menar, i ljuset av denna studie att det faktiskt gör det.105 Genom att 
samhället utvecklas och ställer nya krav på skolan som leder till implementering av digitala 
medier och krav på att utveckla digital kompetens så förändras undervisningen och eleverna. 
Att skolan och lärare försöker att hålla kvar vid traditionell undervisning eller utföra en 
digitalisering på ytan är kontraproduktivt. Då hamnar lärare i en position där undervisning inte 
knyter an till varken elever eller samhälle, likt ovan beskrivna situation kring läsning och 
skrivning. Genom att istället låta undervisningen påverkas av förändringens vindar med 
revideringen av läroplanen som gjordes 2017 och kommande revideringar kan samhälle, 
undervisning, elever och lärare komma närmare varandra och förhoppningsvis också knyta an 
och samverka.        

                                                 
105 Petersen och Bunting (2012) s. 260  
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Bilaga 1 – Informationsbrev och intervjufrågor  
 

     2018-09-26 
 

 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna. Min undersökning kommer att handla om litteraturundervisning i svenska i 
grundskolans senare del och jag kommer att använda mig av intervju som metod för min 
datainsamling. Insamling av planering, instruktioner eller uppgifter som på något sätt berör 
litteraturundervisningen kommer också bli aktuell. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är att undersöka huruvida litteraturundervisning och arbetet med 
skönlitteratur har påverkats av revideringen som gjordes av läroplanen 2017 i grundskolans 
senare del. Området är viktigt att undersöka för att kartlägga litteraturundervisningens roll och 
förändring i ett alltmer digitaliserat samhälle. Jag ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
Jag har planerat att fem lärare på olika skolor runt om i Kristianstads kommun ska delta i 
undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära att du, som informant diskuterar frågor 
som rör din litteraturundervisning, digital kompetens och hur din undervisning påverkats av 
revideringen av läroplanen 2017. Frågorna finns bifogade i detta brev. Du kommer också dela 
med dig av en planering eller en uppgift du använder eller använt dig av i 
litteraturundervisningen till mig. Jag planerar att ett intervjutillfälle tar cirka 45 minunter och 
jag planerar att spela in intervjun, dock endast ljudupptagning. Intervjuerna kommer ske under 
vecka 39-40, återkom med en tid som passar.  
  
Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 
ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat efter 
examinationen av uppgiften. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet 
som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola undersökningen har gjorts vid. 
Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 
Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min 
handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
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Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande, så kommer detta 
inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
 
 
Handledare    Lärarstuderande 
Bo G Jansson    Malin Lesniak  
bgj@du.se    h14mlesn@du.se  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bgj@du.se
mailto:h14mlesn@du.se
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Intervjufrågor  
 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vad anser du vara det viktigaste undervisningsinnehållet inom svenskämnet?  

Vad anser du vara det viktigaste med skönlitteratur och litteraturundervisning? 

 

Revideringen av lgr11 innebär bland annat ett, jämfört med tidigare, tydligare fokus på digital 
kompetens, inkludering av digitala medier och verktyg i undervisningen.  

• Har detta förhållande påverkat ditt sätt att utforma litteraturundervisningen? 

• Om så är fallet hur – på vilket/vilka sätt? 
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Bilaga 2 – Kartläggning över kommunens grundskolor 

 
Skola Inriktning Rektor Svensklärare Tid för möte 

Skola 1 F-6    
Skola 2 F-9 

Mailat rektor 1 - 26/9  

påminnelse 2/10 

  

Skola 3 F-5    
Skola 4 F-5    
Skola 5 F-9 

7-9  
Mailat rektor 2 - 26/9   
påminnelse 2/10 

Tackat nej 2/10 

  

Skola 6 6-9 Mailat rektorer 3 och 4 - 26/9   
Återkoppling av samordnare 27/9  
Fick mailadresser att själv maila 
lärare.  

Mailat lärare 1,2 och 3 - 27/9 
 påminnelse 2/10 

Lärare 1  
Tackat nej 2/10 

Lärare 2 
2/10 intresserad  
påminnelse om tidsbokning 5/10 

Lärare 3 
Tackat nej 2/10  

 

Lärare 2  
17/10  13.00  
Ställer in 16/10 

Skola 7 F-5    
Skola 8 F-6    
Skola 9 F-5    
Skola 10  F-6    
Skola 11 F-6    
Skola 12 F-3    
Skola 13 F-6    
Skola 14 F-6    
Skola 15 F-6    
Skola 16  F-3    
Skola 17 7-9 

Mailat rektor 5 - 26/9 

Tackat nej 26/9 

  

Skola 18  7-9 + 4-9 
Mailat rektorer 6 och 7 - 26/9   

påminnelse 2/10 

  

Skola 19  F-5    
Skola 20  F-6    
Skola 21 F-6    
Skola 22 F-9 

Mailat rektor 8 - 26/9 

 påminnelse 2/10 

 

Lärare 4 
10/10 intresserad 

Lärare 4  
Möte 15/10 10:00 
(tipsade om Lärare 7 vid 
intervju tillfället) 
 
Lärare 7 
Möte 19/10 14:00 

Skola 23  F-6 + 7-9,  
Mailat rektor 9 - 26/9 
 påminnelse 2/10 

Lärare 5 
Tackat nej 2/10 
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Skola 24 F-9 
Mailat rektor 10 - 26/9 

 påminnelse 2/10 

  

Skola 25 F-9  Mailat till rektor 11 - 26/9  
påminnelse 2/10 

Lärare 6 
intresserad 5/10 
 
Lärare 7 
Mailat 7/19 
 
Lärare 8 
Mailat 7/10 
 

Lärare 6 
9/10 kl 10.00  
Tackade sedan nej, 
återkom med mailadress 
till lärare 7 och 8, 7/10 
 

Skola 26 F-9 
Mailat rektor 12 - 26/9 
Bekräftar - vidarebefordrat till 
lärare 26/9 

  

Skola 27 F-6    
Skola 28 F-6    
Skola 29 F-3    
Skola 30 F-9 

Mailat rektor 13 - 26/9 

påminnelse 2/10 

  

Skola 31 F-6    
Skola 32 F-9 Mailat rektor 14 - 26/9 

påminnelse 2/10 

Bekräftar - vidarebefordrat till 
lärare 2/10 

  

Skola 33 F-9 
Mailat rektor 15- 26/9 

 påminnelse 2/10 

  

Skola 34 F-2    
 
Totalt: 34 grundskolor  
 varav: 13 F-9/7-9 
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