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Abstract 
 
The purpose of the research is to identify how pupils and teachers experience different 
kind of study material in school. It is also important to know which factors affect these 
experiences. This is what my study will examine. The key-factor to be able to interpret 
different kinds of multimodal literacy is to understand its textual genre. Pupils and 
teachers need a certain level of technological skills to be able to create multimodal text 
and to have an estimation of the purpose of different text genres. To analyze the 
research material a hermeneutic method is used with a phenomenographic focus of the 
experience that the survey data and interviewed informants provide for the research. 
Results shows that some experience is similar between the teachers and pupils 
concerning the different study materials, then again preference might differ when it 
comes to preparations for tasks or lectures. Something all informants agree upon, is that 
the computer as digital tool is positive since it is used in every subject in school and it is 
never lost or forgotten at home by pupils. 
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1 Inledning 
Den digitala utvecklingen ställer högre didaktiska krav på oss lärare. Vi kan inte längre 
hålla kvar gamla undervisningssätt där läraren föreläser längst fram i klassen eller läser 
från en bok medan eleverna lyssnar. Forskare har kommit fram till att elevers 
hjärnaktivitet är lägre än när de sover under vissa klassrumsundervisningar (Fullan, 
Michael 2014:Foreword). Det är inte hållbart! Lärare måste implementera det digitala 
och använda modern teknik didaktiskt på flera sätt. Det är mer aktuellt nu än någonsin 
förr. 
 
Hur gör vi för att omfamna och tillämpa teknologin i vår didaktik? Kan vi göra det 
genom att använda digitala läromedel istället för ordinarie fysiska böcker? Svaret är inte 
enkelt och det är didaktiskt mångfasetterat. Före den 9:e mars 2017 fanns inga direkta 
krav på teknologisk kompetens hos elever eller lärare i gymnasieämnet. Explicita 
formuleringar framhöll endast att elever skulle genomföra ett framförande med hjälp av 
något tekniskt hjälpmedel. Det jag fokuserar på i min undersökning är användningen av 
digitala samt fysiska läromedel i undervisningen.  
 
Problem som både lärare och elever upplever med olika läromedel handlar om hur man 
kan orientera sig i dessa samt hur man ska inhämta specifik fakta. Det läraren tolkar 
som meningsbärande i en multimodal text behöver inte vara den semiotiska tolkning 
som eleven väljer som meningsbärande i samma resurs. Exempelvis kan svenskaläraren 
mycket väl tänka sig att den verbala (skrivna) texten är det viktiga i läromedlet, medan 
eleven är van vid multimodala digitala texter, där alla modaliteter så som; bilder, ljud, 
papprets struktur, färgkombination, typsnitt m.m. spelar in. (Magnusson 2014:39–42; 
Danielsson & Selander 2014:51) Utifrån tidigare erfarenheter kan det finnas skillnader i 
hur man läser en text i fysisk bokform jämfört med en digital och interaktiv text på en 
internetbaserad lärplattform. En så kallad traditionellt strukturerad verbal text är 
konstruerad så att den läses uppifrån neråt och från vänster till höger. Fri läsordning är 
däremot det som unga elever är bekanta med från datorer och websidor där man kan 
börja läsa på olika ställen i uppslaget (Magnusson 2014:20). I den fria läsordningen kan 
mottagaren antingen läsa i den ordning som formgivaren har konstruerat texten eller 
valfritt utifrån läsarens intresse (Danielsson & Selander 2014:44). 
 
Informanterna som intervjuats bekräftar att upplevelsen kan vara olika från individ till 
individ. Layouten skiljer sig i digitala varianter av läromedel då sidornas utformning är 
annorlunda än i en sedvanlig faktabok. Detta kan skapa förvirring om eleven inte har 
lärt sig att tolka den i samspel med de teckenvärldar som är vanliga i en multimodal 
textgenre. Läromedel finns i olika varianter. Vissa är rika på bilder medan andra är mer 
sparsamma med dem. Vissa texter är verbala (skrivna eller uttalade via ljudfiler) medan 
andra är visuella med symboler, bilder eller till och med filmklipp. Valet av bilder samt 
hur relevanta de är för ämnet i fråga har betydelse för den som läser och dess upplevelse 
av det lästa (se kongruensprincipen i Danielsson & Selander 2014:54). Multimodala 
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liksom ordinära texter tolkas individuellt. Läroplanen yrkar på varierat lärande som 
riktar sig till varje elevs egenheter och egenart. (Lgy11 – Grundläggande värden) Vissa 
föredrar visuella sinnesintryck i lärandet, medan några föredrar binärt lärande ur logiska 
slutsatser (antingen eller, ja eller nej, svart eller vitt, rätt eller fel) (Fexeus 2007:79). 
Upplevelsen kan således skilja från individ till individ. Hur en elev tolkar ett digitalt 
läromedel som t.ex. Digilär, som generellt sett ser ut som en hemsida beror således på 
många faktorer. (se Bild 1) 
 

 
Bild 1 – Digilär.se 

 
I slutskedet av arbetet med denna studie tog Regeringskansliet ett nytt beslut gällande 
teknisk kompetenshöjning i skolan. Det gör denna studie högst aktuell och jag 
återknyter till detta i slutdiskussionen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka elevers och lärares upplevelse av digitala läromedel i jämförelse 
med traditionella fysiska läroböcker. Utförs lektioner utifrån dessa läromedel med ett 
förgivettagande av elevers tekniska och multimodala kompetens eller på ett menings-
skapande sätt? Studien vill lyfta fram hur elever och lärare upplever olika läromedel 
samt om det finns korrelerande faktorer mellan lärares och elevers upplevelser av 
fysiska och digitala läromedel i undervisningen. Följande frågor står i fokus för 
uppsatsen. 
 

• Vilka skillnader kan det finnas mellan upplevelsen av det digitala läromedlet i 
jämförelse med den traditionella fysiska läroboken i gymnasiet?  

• Vilka faktorer påverkar upplevelsen av läromedel hos elever och lärare?  
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2 Teoretisk forskningsbakgrund 
Här redogörs kort för den teoretiska forskningsbakgrund som ligger till grund för 
studien.  

2.1 Forskningsbakgrund 
Det är främst fyra forskare som används till stöd för studiens analys och resultat utifrån 
det material som har samlats. Dessa forskare har valts ut för att de kompletterar 
varandra väl. Deras forskning skapar tydlighet för multimodala texters komplexitet på 
ett enkelt och användarvänligt didaktiskt sätt. 

Petra Magnussons avhandling Meningsskapandets möjligheter : Multimodal teoribild-
ning och multiliteracies i skolan (2014) redogör för multimodal teoribildning. 
Magnussons forskning bygger på tidigare studier av bl.a. Gunther Kress. De har 
relevans för min studie genom att bland annat beskriva modeller för multimodal 
teoribildning om lärande och kunskap som verktyg för att forska ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Hon använder sig av klassrumsundersökningar med fokus på ett par 
undervisningspraktiker. I avhandlingen visualiserar hon med tydliga modeller hur text 
kan upplevas och tolkas, vilka villkor text har och hur den förmedlas eller 
kommuniceras. Hon förtydligar flera begrepp på svenska som är eller har varit 
mångtydiga och oklara i forskningen. Flera av de begrepp som används i uppsatsen är 
hämtade i Magnusson definitioner som preciserar Gunther Kress begreppsanvändning 
om fältet på svenska språket. 

Gunther Kress visar i Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 
communication (2010) med tydliga visuella exempel tre olika modes (modes beskrivs 
som multimodala resurser av Petra Magnusson), nämligen skriven text, bild/symbol och 
färger och hur de verkar tillsammans för att skapa meningsbärande text. Kress förklarar 
och specificerar vilket syfte dessa har i en multimodal text, och menar att förvirring 
uppstår när texten och dess teckenvärld inte är anpassad till mottagaren. Samma kan i 
överförd mening gälla i skolan om inte läromedlens innehåll är anpassat till mottagarens 
kompetensnivå. Ett annat hinder är om mottagaren, i detta fall eleven, inte lärt sig att 
tolka eller avkoda den digitala läroboken på ett annat sätt än den traditionellt 
strukturerade fysiska boken. Det är här Kristina Danielsson & Staffan Selander kommer 
in med förslag på didaktiska verktyg i klassrumsundervisning av multimodala texter 
som fyller ut det Kress forskat om. Danielsson och Selander samt Magnusson refererar 
ofta till Gunther Kress forskning om multimodala texter. 

Se texten!: Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete av Kristina Danielsson och 
Staffan Selander (2014) diskuterar hur multimodala texter kan tolkas och upplevas olika 
av olika individer. Författarna problematiserar detta och ger förslag på hur en lärare kan 
hantera multimodala texter i skolan. Danielsson och Selander erbjuder läsaren insikter i 
hur multimodala texter kan analyseras på ett enkelt sätt. De beskriver faktorer 
exempelvis som färg, nyans, visuell design, ljud, auditiv design, känslor, bakgrund, 
typsnitt, material, tidigare erfarenheter, anslag m.fl. som kan spela roll i de 
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meningsbärande tolkningarna av de multimodala texterna. 

De fyra forskarna och böckerna ovan kompletterar varandra väl med kunskap om 
multimodala texter. Studien vill undersöka hur elever och lärare upplever olika 
läromedel, då är det lämpligt att ha flera infallsvinklar om den multimodala textens 
teoribildning. Den tidigare forskningen ger uppsatsen bättre belägg för de svar och 
slutsatser som studien har till syfte att undersöka. 

2.2 Viktiga begrepp 
Meningsskapande resurser som återfinns i olika texter kan exempelvis vara: musik, 
ljudeffekter, styrka i ljud, frekvens, intonation, genre, stil disposition, kropp, känslor, 
gester, material, yta, temperatur, geografi, arkitektur, färg, perspektiv, vinkel, förgrund, 
bakgrund, typsnitt m.fl. (Magnusson 2014:39–41). 
 
Meningsskapande teckenvärld innebär att mening  skapas i olika teckenvärldar genom 
de resurser som nämnts ovan och att de är relaterade till exempelvis muntlig design, 
skriftlig design, visuell design, rumslig design, taktil design, rörelsedesign eller auditiv-
design (Magnusson 2014:39). Tillsammans skapar de meningsbärande resurserna i 
kombination med teckenvärldarna ett integrerat multimodalt  meningsskapande. 
(Magnusson 2014:40) 
 
Semiotik är läran om olika teckensystem, både verbala och skriftliga. 
 
Teknisk kompetens är den digitala eller tekniska kompetens användare eller mottagare 
har för att kunna tolka eller skapa multimodala texter. Användaren kan vara en elev 
eller en lärare i studien och mottagaren är den tilltänkta mottagaren av den multimodala 
text som skapas i skolan. 
 
Multimodal textgenre innebär att en texttyp kan ha en viss genre och layout som är 
typisk för den typen av text. Inom genrepedagogiken (Danielsson & Selander 2014:41) 
menar man att både textens form och funktion har stor betydelse för hur texten ser ut. 
Formmässigt kan exempelvis en fysisk traditionell lärobok i skolan ha en viss genre 
som innebär att man har en faktadel där det ingår några bilder som bör vara relevanta till 
fakta, en sammanfattning och övningsuppgifter. Sedan beror det på till vilket ämne 
läroboken är tänkt. Funktionen är viktig för att det ska finnas ett syfte med 
formgivningen av det tänkta ämnet. Layoutmässigt finns det olika genrer, d.v.s. hur 
läroböcker är utformade med tanke på innehåll och utseende, på samma som det finns 
olika genrer inom de interaktiva digitala hemsidorna. Dessa layoutmässiga skillnader 
skulle kunna kallas för textdrag inom det multimodala. Ett företag har ofta en 
informativ portal som första sida som fungerar som inkörsport. Även ett läromedel eller 
en läromedelsplattform som Digilär.se, har formgivning som visar både för lärare och 
elever att detta är en lärplattform. Där hittar elever inloggningen till sidan. Därefter 
ändrar genren stil till en mer Wikipedia-liknande textgenre. Detta är vad multimodal 
textgenre handlar om, det vill säga sättet hur fysiska eller digitala läromedel är 
utformade efter en viss typ av textgenre både layoutmässigt och funktionsmässigt för att 
vara så lättnavigerat som möjligt för den tilltänkta mottagaren. (Danielsson & Selander 
2014:39–41) 
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Multimodalitet innebär att texten innefattar flera olika modaliteter. Engelskan har två 
termer: Mode och modality. Mode beskriver jag som semiotisk modalitet d.v.s. som 
upplevelsen eller tolkningen av teckensystem i texten. Enkelt förklarat kan mode 
beskrivas som meningsskapnade resurs som multimodalhjulet illustrerar i Figur 2 på 
sidan 8 nedan. Exempel på resurser kan vara: material, yta, musik, tempo, förgrund, 
typsnitt, disposition, genre, intonation m.fl. (Danielsson & Selander 2014:19) 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
Den semiotiska meningsskapande multimodala teckenvärlden är ett komplext fenomen. 
Det handlar om hur alla resurser påverkar mottagaren och hur de tolkas till 
meningsskapande teckenvärldar. Tolkningen binds sedan ihop på ett integrerat 
multimodalt meningsskapande vis som gör att slutresultatet blir en samlad produkt av 
flera olika delar eller faktorer som har betydelse för slutprodukten eller uppfattningen. 
Den tidigare forskningen av Danielsson, Selander, Kress och Magnusson har gjort ett 
tappert försök att ringa in de faktorer som väger in i tolkningen och förståelsen av 
multimodala texter. Före den teknologiska boomen på 1990-talet, var den mer 
traditionellt strukturerade läsordningen mest aktuella i läromedel. Hemsidor som fanns 
på nätet, vilket till antalet ganska få på svenska, var till större delen baserade på 
traditionella strukturen med läsning d.v.s. uppifrån neråt och från vänster till höger som 
till vänster i Bild 2 nedan (Z-mönster i läsordningen). 
 
Multimodala texter har dock funnits länge bl.a. i vägskyltar, reklamblad, dagstidningar 
men även i läromedel under 90-talet och långt innan. Det multimodala var däremot inte 
lika uppmärksammat ännu. Den fria multimodala läsordningen, som är den vanliga 
textgenren som elever och unga känner till idag, var således inte lika bruklig då som den 
är idag. Den fria multimodala läsordningen kan visualiseras med Bild 2 till höger nedan. 
 

 
Bild 2 - Två olika läsorienteringar 

Den forskning som uppsatsen tar stöd i förklarar de faktorer som påverkar varje individ 
som läser multimodala texter. Kress förklarar hur den semiotiska teckentolkningen sker 
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och hur den påverkar vår upplevelse av det som förmedlas. Magnusson visar via 
multimodalhjulet hur integrerat multimodalt meningsskapande sker samt vilka 
ingredienser som påverkar meningsskapandet hos mottagaren eller formgivaren till den 
multimodala texten (se Figur 1 från Magnusson 2014:40). Danielsson och Selanders 
forskning omvandlar Magnussons och Kress forskning till didaktisk skolpraktik.  

 
Figur 1 - Multimodalhjulet (Magnusson 2014:40) 

Figur 1 beskriver och sammanfattar det både Kress, Danielsson och Selander förklarar i 
sin forskning. Multimodalhjulet visar hur olika meningsskapande resurser  påverkar den 
meningsskapande teckenvärlden hos individen. Därefter integrerar resurserna till 
multimodala teckenvärldar som kan klassas som påverkande faktorer. Dessa faktorer 
bildar ett sammanfattande meningsskapande helhet som resultat av en multimodal 
texttolkning. En fysisk lärobok som flera personer använt kan kännas sliten och kladdig 
med anteckningar i, vilket kan påverka elevens attityd (resurs: känsla) till den 
multimodala texten och därför anse den som föråldrad eller gammal, kanske till och 
med inaktuell till viss mån. En digital text däremot kan upplevas som mer fräsch och ny 
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för dess tilltänkta färgsättning, nyans, disposition och stil. Den digitala texten kan då 
jämförelsevis upplevas som mer aktuell trots att de båda multimodala texterna kan vara 
publicerade samma år. 
 
Multimodalhjulet underlättar att förstå de faktorer (resurser och teckenvärldar) som 
påverkar elevers och lärares upplevelse av olika typer av läromedel. Ett exempel ur 
multimodalhjulet skulle kunna vara hur en individ från meningsskapande resursers 
känner hur en traditionell lärobok till strukturen är sliten, dess stil och genre känns 
gammalmodig och boken innehåller sällan några färger. Samma stil och disposition 
följer sida efter sida. Individen samlar sedan dessa resurser och påverkansfaktorer till en 
meningsbärande teckenvärld som kan tolkas att boken är av äldre skriftlig design. 
(kursiverade orden syftar till multimodalhjulets faktorer). Utöver den andra sfären, som 
tillhör meningsskapande teckenvärldar, bedömer individen om denna bok är 
motiverande, intressant, aktuell eller relevant för personens intresse och syfte. Läraren 
bedömer om texten är relevant för undervisning, eleven bedömer om den känns aktuell 
eller motiverande att använda. 
 
Danielsson & Selander (2014:42–62) visar med hjälp av en modell för ämnesdidaktiskt 
arbete med multimodala texter hur läraren kan gå tillväga med multimodala texter. En 
modell som fungerar som ett pedagogiskt verktyg för textanalys av multimodala texter. 
Figuren nedan som Danielsson & Selander presenterar kan vara en modell till hjälp i 
fråga om upplevelser av multimodala läromedel i skolan.  
 

 
Figur 2 - Modell för ämnesdidaktisk arbete med multimodala texter (Danielsson & Selander 2014:43) 

Kort beskrivet fokuserar modellen på följande punkter: 
• Textens övergripande struktur och iscensättning, anslag, sekvensering och 

tematisk orientering samt vad de olika semiotiska resurserna erbjuder. 
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• Samspelet mellan textens delar, som visuell närhet och innehållsmässig 
kongruens. 

• Verbalt bildspråk, som analogier och metaforer. 
• Explicita och implicita värderingar. 

(punkterna är citerade från Danielsson & Selander 2014: 42) 
 
Modellen kan fungera som ett verktyg för att skapa förståelse för olika multimodala 
textgenrer. Det kan hjälpa både elever och lärare att förstå hur olika texter upplevs från 
en person till en annan. Med tanke på det kan läraren mottagaranpassa föreläsningarna i 
skolan. Eleverna blir varse om att det finns olika typer av texter för olika syften. Det kan 
underlätta informationsinhämtning och kunskapsinhämtningen för elever både i skolan 
och på fritiden. Modellen förklarar skillnader som kan finns i olika multimodala texter. 
Modellen i Figur 1 och 2 kan ge insikt om påverkansfaktorer inom multimodala texter 
vilket studien har i syfte att undersöka. 
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3 Materialpresentation 
Nedan diskuteras materialurvalet och metoderna för insamling av den samt forsknings-
etiska principer som beaktats vid insamlandet av materialet. 

3.1 Val av metod till insamling av data 
Denna studie genomförs med hjälp av data från enkätundersökning bland 50 elever som 
utförts med hjälp av ett så kallat attitydsformulär (Patel & Davidson 1994:70–73). 
Attitydsformulär lyfter fram individens inställning till någonting, i detta fall olika 
läromedel, med hjälp av enkäter och intervjuer. Syftet är att mäta upplevelser och 
attityder. Enligt detta ska hälften av påståendena uttrycka gillande och hälften ogillande 
utan att neutral ruta alls anges för att få insamlat ett aktivt värde i så hög grad som 
möjligt. Enkätfrågornas utformning med de åtta frågor som är aktuella för själva 
forskningen finns i Bilaga 1a. Bilagan redovisar de frågor som eleverna svarade på samt 
för övriga kommentarer som kunde skrivas i högra fältet i formuläret. Sist i enkäten 
fanns en öppen fråga för övriga åsikter om kurslitteraturen, vilket gav eleverna en 
möjlighet att skriva sådant som inte mina frågor behandlade. I kapitel 4 sammanställs 
resultatet av svaren. 
 
Kvalitativa intervjufrågor formulerades med låg grad av strukturering utifrån omvänd 
tratt-teknik som beskrivs i Patel och Davidsson bok om Forskningsmetodikens grunder 
(Patel & Davidson 1994:60–65). Intervjuer utfördes med tre gymnasielärare inom olika 
ämnen med tre kärnfrågor om digital kontra fysisk kurslitteratur. Den omvända tratt-
tekniken innebär att du utgår från specifika (och ganska neutrala) frågor som i detta 
fallet om informanten har använt sig av digital och fysisk läromedel. Dessa neutrala 
frågor fungerar som bakgrundsvariabler till det vi behöver information om (Patel & 
Davidson 1994:64). En fråga som kan besvaras med ja eller nej. Därefter kommer 
följdfrågan om när de senast använde ett fysiskt läromedel och digitalt läromedel och i 
vilka ämnen. Det finns väldigt lite som går att spekulera omkring svaren. Det är 
antingen eller. När informanten väl har kommit in i ämnet från trattens mynning, då 
kommer de mer övergripande frågorna som kan vara öppna för tolkning. Omvänd tratt-
teknik används för att få fram den intervjuades inställning till någonting. Tekniken 
hjälper personen att tänka igenom området och bilda sig en uppfattning under tiden som 
frågorna besvaras. Informanten hinner tänka till under samtalets gång hur hen 
egentligen använt sig av läromedlen och vilka som fungerat bäst i olika sammanhang 
och varför. Detta framgår tydligt i det material som presenteras längre fram. Omvänd 
tratt-teknik fungerar därmed bra för den analysmetod jag valt och som presenteras 
längre fram i kapitel 3.7. 
 
Intervjunernas kontrollfråga ”Har du använt dig av både digital och fysisk läromedel i 
din undervisning?” (bilaga 2b)  bekräftade att samtliga informanter har använt sig av 
båda typer av läromedel. Såväl intervjuer som enkäter bör inledas med neutrala frågor i 
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den bemärkelsen att de inte efterfrågar åsikter utan fakta (Patel & Davidson 1994:64). 
Frågan kan tyckas onödig, men den har med den valda intervjutekniken att göra, då 
kommer informanten in i ämnet lugnt och metodiskt. Frågan väcker informanten minne 
om när hen använde sig av digitala eller fysiska läromedel senast. 

Den andra frågan följer logiskt upp första frågans tanke genom att fokusera på 
informantens upplevelse av användning av läromedlet inom skolan. Den lyder: ”Vad är 
din didaktiska/pedagogiska upplevelse av läromedel digitalt i jämförelse till fysiskt?”. 
Till lärare ställdes följdfrågor om planeringsfasen, genomförandefasen samt 
uppföljningsfasen eller bedömningen. Frågor av liknande karaktär riktade till elever löd: 
”Vad är din upplevelse av läromedel digitalt i jämförelse till fysiskt?” som följdes upp 
av frågor om hur eleven upplevde dessa läromedel specifikt under lektionstid, under 
egen studietid, inför faktainhämtning, inlämningsuppgifter och prov samt hur de 
upplevde övningarna i de olika läromedlen. 

Tredje frågan fokuserar på vilka styrkor och svagheter informanten upplever dessa typer 
av läromedel har. Lärarinformanterna fick frågan med underkategorierna enligt nedan:  

Vilka styrkor och svagheter anser du dessa båda läromedelsformer har 
didaktiskt?  

• Ur lärarperspektiv?  
• Ur elevperspektiv?  

Till eleverna ställdes följande fråga på motsvarande sätt: 

Vad tycker du är bra respektive mindre bra med läromedlen och hur de 
används?  

(Ur lektionsperspektiv/skolperspektiv? )  
Berätta om din egen erfarenhet och användning av läromedel.  

Den sista frågan handlar om informantens egen förhoppning om vad som skulle kunna 
fungera optimalt för henom själv och för andra enligt deras uppfattning.  

Materialet är begränsat till 6 personer, varav hälften är lärare och hälften är elever. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant för kommande analys av elevers 
och lärares upplevelser av olika läromedel. Intervjulängden per lärare och elev är cirka 
15 minuter. Ljudfilerna från intervjuerna samt fullständiga transkriberingar finns i 
författarens ägo. 
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En tolkning av materialet i dialog med befintlig forskning ger möjlighet att dra 
deduktiva slutsatser om de upplevelser som överensstämmer mellan informanterna och i 
relation till den enkätdata som därtill insamlats. (Patel & Davidson 1994:21) 

3.2 Forskningsetiska principer 
Av vikt i en undersökning där informanter ingår är att reflektera över forskningsetiska 
principer. Forskningsarbetet måste bygga på respekt för de informanter som valt att 
delta. De ska för det första ges möjlighet att delta frivilligt. För det andra bör de få full 
insyn i syftet med enkätundersökningen och intervjun. Informanterna har fått 
information om detta både i ett dokument inför enkäten samt inför intervjutillfället. De 
har fått tillfälle och information i god tid om att ett samtycke till medverkan samtidigt 
innehåller möjligheten att de när som helst kan avbryta eller ångra sitt deltagande om de 
så önskar, utan någon som helst oro för negativa konsekvenser därom. (Humanistisk – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1996 samt se Johansson, Bo & Svedner, Per 
Olov 2006:29–30). Informanterna har anonymiserats på bästa möjliga sätt för att skydda 
deras integritet. Deras namn är fiktiva och syftar inte på något vis till den verkliga 
personen ifråga. Jag kallar elevinformanterna Clary, Electra, Fredrika och 
lärarinformanterna Andrea, Benita och Diego. 

3.3 Enkäternas utformning 
Eftersom enkäterna utformades först som ett riktmärke till vad som skulle undersökas 
djupare, så fick intervjufrågorna fylla i de luckor som eventuellt fanns i enkätfrågorna. I 
ett tidigt skede påbörjades arbetet med att utforma lättförståeliga elevfrågor om deras 
uppfattning och användarvanor av digitala samt fysiska läromedel. Det krävs noggrann 
förberedelse inför enkätundersökningar (Patel & Davidson 1994:54–89). Frågorna ska 
vara enkla att förstå, men ändå ge ett material som täcker det preciserade problemet 
eller ge grund till det fenomen som deltagarna upplever. Om det är för många frågor kan 
motivationen till ett engagerat och ärligt svar sjunka hos deltagaren. Om frågorna är för 
få och för djupa, kan svaren bli lidande på grund av det. Till förberedelserna hör det till 
att fundera om frågorna är formulerade så att de inte går att missuppfatta. Innan 
utförandet fick jag hjälp av ett par lärare som gav råd till att förbättra frågorna 
ytterligare. Lärarna kunde även svara på frågan om de skulle fungera för de tilltänkta 
deltagarna. 
 
Eleverna fick inledningsvis information om att svaren skulle behandlas anonymt och om 
enkätens olika delar. Enkätfrågorna var insprängda mitt i av en utvärdering som jag 
gjort i samband med min praktikperiod på tolv veckor, varför en del specifikt berörde 
den (se bilaga Bilaga 1a - Enkätfrågor för närmare granskning). De fick också 
information om att frågorna skulle hjälpa min forskning om deras upplevelse av 
läromedel under deras skoltid från grundskola till gymnasiet i såväl digitala som fysiska 
läromedel. Enligt flera lärare i olika skolor i Umeå, finns ett visst motstånd till att utföra 
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enkätundersökningar i klasser i Umeå där många lärare utbildas och ställer frågor om 
intervjuer och enkätundersökningar kan genomföras i skolorna. Ett par lärare har 
informerat mig att i slutet på en termin svarar de inte ens på förfrågan om 
enkätundersökningar får genomföras i deras klasser om de kommer via mejl, då det inte 
finns tid för det. För att inte ta lärarnas tid i anspråk och för att få möjlighet att 
genomföra en undersökning blev valet att utföra den i samband med min praktik. 
 
Då syftet är att mäta upplevelser och attityder skapades ett attitydformulär (Patel & 
Davidson 1994:70–73). Enligt detta ska hälften av påståendena uttrycka gillande och 
hälften ogillande utan att neutral ruta alls anges för att få insamlat ett aktivt värde i så 
hög grad som möjligt. Frågorna kunde besvaras med Instämmer fullt, Instämmer, 
Instämmer inte, Instämmer inte alls. Poängskalan i data skulle spänna mellan 2 för 
Instämmer fullt, och – 2 (minus 2) för Instämmer inte alls. Eleverna frågade inför 
enkäternas besvarande om var de skulle placera krysset om de tyckte varken eller, 
neutralt med andra ord. De fick direktivet att vara kreativa samt att i sidofältet skriva en 
kommentar som förtydligade deras svar. Det fanns således ingen specifik ruta för 
neutralt svar, även om vissa elever skapade en ruta i mitten och ville svara neutralt. 
Detta tog jag hänsyn till och hade även räknat med när jag framställde enkäterna. I de 
fall eleven svarade mitt emellan gav jag datan värdet noll. Det är också skälet till varför 
jag valde skalan minus för negativ attityd och plus för positiv attityd vilket är mer 
logiskt än att ha en skala från 1 till 5. Då det neutrala skulle hamna på poäng 3 vilket 
skulle vara missvisande till studiens syfte, om eleven var positivt eller negativt inställd. 
Om det neutrala värdet skulle tas bort som ett icke-värde skulle det ge ett missvisande 
resultat då eleven aktivt valt att välja ett värde som är mitt emellan negativt inställd och 
positivt inställd. Om värdet skulle tas bort som bortfall skulle det däremot ge ett 
missvisande data mer än om jag väljer formatet -2 till +2 där neutralt får värdet noll. 
Syftet var inte att lyfta fram ett specifikt läromedel. Syftet var att undersöka upplevelser 
för digitala kontra fysiska läromedel, där Digilär var ett val utifrån den skola som 
enkäterna utfördes i. Således är inte enkätfrågornas svar intressanta om de är positiva 
just till det läromedlet ifråga, utan för det digitala läromedelsformen främst. Varför 
Digilär nämns i frågorna explicit är för att eleverna ska lättare förstå frågan i relation till 
det digitala läromedlet som de använder. Om fråga 2 hade skrivits ”Jag hittar lätt till rätt 
moment i det aktuella digitala läromedlet” då hade eleven först behövt fundera vilket 
läromedel jag syftar till, och eventuellt varför jag använder termen digitalt läromedel. 
Nu löd fråga 2 i enkäten ”Jag hittar lätt till rätt moment i Digilär” endast för att fokusera 
på elevens upplevelse för det läromedel som var aktuellt för individen i skolan. 
Liknande justeringar gjordes för att bibehålla elevens engagemang och genuinitet i 
svaren. Problemet kan vara att vissa svar trots negativ resultat kan anses vara positiva 
till själva läromedlet Digilär ifråga, men det är inte Digilär-läromedlet studien handlar 
om, utan digitala och fysiska läromedel generellt sätt som är i fokus. 
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Av 80 enkäter var det 50 som blev ifyllda av elever på ett sätt som kunde ge relevant 
mätbar data till undersökningen. Från de 50 besvarade enkäterna överfördes datan till en 
Excel-fil och datatabeller. Utifrån det skapades en Pivot-tabell, som ligger till grund för 
de grafer som presenteras i kapitel 4. 

3.4 Intervjufrågor baserade på enkätdata 
Frågorna för lärarinformanter och elevinformanter finns i bilaga 2b. I kapitel 4 kommer 
varje fråga att behandlas utifrån vilken fråga som ställdes samt vad informanterna 
svarade. 
 
Utifrån enkätdatan skapades intervjufrågor som kunde belysa elevernas och lärarnas 
upplevelser av läromedlens didaktiska roll. Frågorna har samma kärna och syfte, men är 
anpassade till lärarnas respektive elevernas språkbruk. Detta för att frågornas 
utformning ska överensstämma med informantens vokabulär och språkbruk. Elevernas 
språkbruk kretsar generellt sett kring skolgång och fritid, medan lärarnas handlar om 
läraryrkets relation till det didaktiska arbetet med läromedlen.  
 
Likaledes bör genomförandet av intervjuerna förberedas noga (Patel & Davidson 
1994:69). Intervjuaren måste vara väl förtrogen med innehållet i intervjun och ska 
känna till vissa intervjutekniska knep och detaljer. Beslutet att spela in samtalen togs för 
att underlätta aktiv uppmärksamhet på informanten och för att kunna ställa följdfrågor. 
Istället för att lita på selektiva anteckningar från samtalen, kunde de exakta svaren 
återges med hjälp av inspelning och transkribering. 
Intervjuerna har inte utförts strikt strukturerat utan det har funnits ett visst spelrum. 
Intervjuerna är av kvalitativ karaktär. (Krag Jacobsen 1993:19) När informanten verkar 
ha berört saker som kan ha relevans till  forskning har en specificerad fråga ställts för att 
få veta mer av informanten och om dess upplevelse just om det specifika ämnet. Det är 
viktigt att visa ett genuint intresse för intervjun och det informanten berättar för att hen 
ska känna sig delaktig i samtalet. (Patel & Davidson 1994:63). Det är lättare att visa 
detta engagemang när man spelar in intervjuerna och kan fånga upp svaren exakt efteråt. 
Intervjuaren kan således sätta full fokus på intervjun, motivationen och engagemanget.  
Det har gett goda resultat till materialet och den röda tråden har följts. Varje intervju har 
avslutats med en öppen fråga om informanterna hade något mer att tillägga som inte har 
frågats eller tagits upp men som har med ämnet att göra. Intervjutekniskt ger det 
informanten en möjlighet att framföra, korrigera och följa upp sådant som intervjuaren 
kan ha missat. 

3.5 Urval av informanter, skolor och läromedel 
Här redogörs för urvalet till undersökningen av både informanter, skolor och de 
läromedel som analyserats med stöd av forskningens bakgrund. 
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3.5.1 Urval av skola för enkätundersökning och intervjuer 
Följande tre skolor valdes ut på grund av dess varierande art. En tekniskt och estetiskt 
inriktad friskola som hade vid studiens utförande förhållandevis få antal elever i 
jämförelse till större gymnasium. Denna skola betonar teknisk kompetens och att 
läromedel och undervisning till stor del är digitala. Denna skola utfördes 
enkätundersökningen på samt två av lärarinformanterna arbetar på denna skola och en 
elevinformant går i denna skola. 
 
Den andra skolan riktar sig till tre slags elevintressen; Det estetiska, natur- och 
samhällsvetenskaplig utbildning med estetiska val samt yrkesutbildning med 
högskolekompetens. En av lärarinformanterna arbetar där. 
 
Den tredje skolan är den skola som en av mina elevinformanter går i som är ett 
kommunalt gymnasium och en väldigt stor skola med många elever och lärare. Denna 
till skillnad i jämförelse med första skolan som är minst till elev- och lärarantalet i 
materialet. Dessa val gjordes för att skapa bredd i forskningsmaterialet. 

3.5.2 Urval av lärarinformanter för intervjuer 
Samtliga lärarinformanter har lång erfarenhet som lärare inom sitt ämnesområde. Två av 
informanterna är förstelärare och en har flera års eget företagande som erfarenhet som 
passar utmärkt till de ämnen han undervisar i. Två av lärarinformanterna har språk som 
gymnasieämne en av dessa har historia. En av lärarna har yrkesutbildning och inriktning 
mer åt praktisk lärokunskap. Lärarinformanterna har det gemensamt att de alla har 
arbetat med multimodalitet i didaktiken under flera år vilket är passande för studien. Då 
lärarna arbetar på olika skolor inom olika ämnen i Umeå kan intervjuerna ge en 
ytterligare nyans i materialet för att få insikt i om det finns likheter och skillnader i 
deras upplevelser av att använda digitala läromedel. 

3.5.3 Urval av elevinformanter för intervjuer 
Elevinformanterna Clary, Electra och Fredrika deltog i intervjuer. En av eleverna går i 
samma skola som elevenkäterna utfördes i. En annan elev är nyinflyttad till Umeå. 
Ytterligare en annan är elev som går i en skola i Piteå. Dessa elevers gymnasial 
inriktning skiljer sig från varandra vilket kan ge ett nyanserat forskningsmaterial. 
Samtliga elevinformanter har skapat balans i förhållande till varandras intervjusamtal. 
De har både bekräftat det en annan informant sagt, samt vad lärare sagt, men också 
bidragit med någon egen infallsvinkel under samtalet. 

3.5.4 Urval av läromedel – digital och fysisk 
De digitala plattformarna, det vill säga läroplattformar som kan förknippas med digitala 
läromedel i undersökningen är främst Digilär.se samt verksamt.se. Digilär är en 
läromedelsplattform för flera ämnen som är framtagen för att fungera som ett interaktivt 
läromedel. Den finns inom den multimodala textgenren likt Wikipedia eller andra 
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hemsidor med menyer till vänster och upp till i sedvanligt mönster. Layouten är troligen 
utvald för att vara något som elever och lärare redan är förtrogna med. Verksamt.se är 
däremot en samlingsplattform av fakta och information om regler, lagar, 
tillvägagångssätt, färdiga kalkyler, budget mallar, affärsplaner m.m. Den fungerar som 
ett interaktivt nutida lexikon för de som har tänkt starta eget företag, eller bedriva någon 
typ av egen verksamhet. Den lämpar sig utmärkt till entreprenadutbildning då den fakta 
som är samlad där är dagsaktuell. Det är flera institutioner som aktualiserar information 
där. Tanken är att det ska vara en samlingspunkt för att inhämta gällande, dagsaktuell 
och nyttig information för att underlätta entreprenörskap i Sverige. 
 
Informanterna nämner också Svenska impulser (Markstedt, Carl-Johan 2014) som har 
en digital lärobok, men den är inte interaktiv, utan en skannad kopia av den fysiska 
boken. Electra nämner också en digital bok av läromedelsbolaget Gleerup. Hon mindes 
inte namnet på boken, men att det var en variant mitt emellan ett skannat och ett 
interaktiv läromedel (det kan vara Svenska insikter i elektronisk form). 
 
Aktuella fysiska läromedel är Insikter i Svenska 1, 2 och 3 (Harstad, Fredrik & 
Tanggaard Skoglund, Iben 2011, 2013). Därutöver ingår Bageri : grunderna som varje 
bagare måste kunna (Malmström 2015), Svenska Rum 1 (Eriksson, Heijdenberg, & 
Lundfall 2012), vilken layoutmässigt efterliknar en digital plattform i bokform. 
 
Urvalet har gjorts delvis utifrån vilka läromedel informanterna har använt sig av och 
delvis för att de skiljer sig något från varandra, vilket är av relevans för studien. 

3.6 Metod för transkribering av intervjuerna 
Bastranskription av intervjuerna genomfördes enligt Linells metod (Norrby 2014:99-
102 refererar till Linell 2009). Därefter har transkriberingen justeras med ett selektivt 
urval av transkriberingskoder. Transkriberingskoderna har varit till stor nytta för 
analysen. Kodningen hjälper forskaren att minnas hur informanterna svarat med 
betoning eller eftertänksamhet i vissa stycken. I kapitel 4 kommer citat från samtalens 
transkription återges där kodningen och dess betydelse blir relevant. En del av 
kodningen kommer att återges i de citat av transkribering i kapitel 4. Alla intervjuer har 
transkriberats på detta sätt.  
 
Transkriberingen har beaktat vissa pauser, stamningar och talspråkligheter för att 
förtydliga interaktionen mellan intervjuaren och informanten. Noggrann transkribering 
ord för ord har utförts. I kapitel 4 där intervjuerna presenteras närmare kommer 
bokstaven J användas som markör för intervjuaren. 
 
Transkribering bidrog till att materialet och korrelerande samband blev tydlig mellan 
olika informanters utsagor. Den fullständiga transkriberingen finns i författarens ägo. 
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3.7 Val av analysmetod 
Metoden är hermeneutisk i det avseendet att forskningen har kvalitativt fokus på 
förståelse av upplevelser. Med hermeneutisk analys vill jag urskilja delarna i relation till 
helheten och se helheten i relation till delarna (Starrin & Svensson (red.) 1994:77, 78). I 
min forskning är jag subjektiv utifrån min egen förståelse då jag närmar mig 
informanterna (i detta fall gymnasieelever och lärare) med fokus på förståelse för 
helheten, till skillnad från den positivistiska forskningsmetoden som lutar sig mot 
empiri och kvantitativ hårddata och ska förhålla sig mer objektiva (Patel & Davidson 
1994:26–27). 
 
Inom hermeneutisk forskningsmetod generellt är här den fenomenografiska analysen i 
fokus. Syftet med fenomenografisk (Fejes & Thornberg (red.) 2015:162–173)  metod är 
att göra kvalitativa analyser av människors upplevelser eller tankar om olika fenomen i 
omvärlden. I denna forskning handlar fenomenet om läromedel i digital miljö kontra 
fysiska läromedel. Materialet till forskningen visar att enkäterna i sig inte skulle gett 
tillräckligt underlag för en fenomenografisk analys. Med stöd av intervjuer kan man 
skönja vissa fenomen och få svar på det som saknas i enkätdatan. Fenomenet kan 
utrycka sig i korrelerande former som att digital läromedel kan kännas för komplex eller 
splittrad. Kanske både elever och lärare uttrycker att den fysiska boken är ett fenomen 
som gör att den är lättare att ta till sig än digitala läromedel. Vad är detta fenomenet, 
vad är orsakerna till den? Vilka faktorer spelar in? Det är dessa inriktningar studien 
söker svar på därför är en fenomenografisk metod lämplig. 
 
Enkäternas kvantitativa data bildar utgångspunkt för insamlingen av den kvalitativa 
datan. Den kvalitativa data samlas in via intervjuer, utförda samtal mellan forskaren och 
informanten som sedan transkriberas till en kvalitativ analys. Det handlar om att samla 
in ett så rikligt material som möjligt inom studiens ramar så att både analys och tolkning 
kan ge den kunskap som eftersöks i studien. (Starrin & Svensson (red.) 1994:80) 

3.8 Forskningens styrkor och svagheter 
Enkäternas omfång är relativt litet, detsamma gäller de kompletterande intervjuerna. 
Materialet kan således inte ge starka belägg som möjliggör generaliseringar; däremot 
kan det exemplifiera hur några lärare och elever i en viss tid på en viss plats upplever 
multimodala verktyg i undervisningen.  
 
Skolan i fråga där enkätdata samlades in är ett tekniskt och estetiskt inriktad 
gymnasium. Det är alltså både elever som har valt en teknisk inriktning och elever som 
har valt estetisk inriktning samt en kombination av dessa båda som går på gymnasiet 
där. Exempelvis en som programmerar på datorn vill komplettera den tekniska 
programmeringen med estetiskt grafiska bilder. Estetiskt inriktning kan bidra HTML-
programmeraren till att förstå layout och färglära bättre som hen kan applicera till sina 
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hemsidor för att ge ett professionellt intryck. Valet av skola kan vara både en svaghet 
och styrka. Styrkan ligger i att det finns tekniskt och estetiskt intresserade elever som 
man kan förmodas ha lättare att ta till sig digitala läromedel. Den tanken kan härstamma 
från ett stereotypiskt tankesätt. Svagheten är att det är en förhållandevis liten skola med 
nischad inriktning och marknadsföring då det är en friskola. En kommunal skola skulle 
ha en större bredd av utbildningsprogram och den sociala skolkulturen skulle kunna 
vara mer blandad och generell än i en mindre friskola med nischad fokus på exempelvis 
estetik och teknik. 
 
En elev som intervjuades är nyinflyttad till Umeå norrifrån, vilket kan ge ett perspektiv 
på undervisningstradition i olika skolor. Electra som är nyinflyttad, är mer van vid 
digitalt läromedel från tidigare skolgång än här i Umeå. Electra går nu på ett kommunalt  
stort gymnasium i Umeå.  Intervjun var av intresse för uppsatsens material, då det fanns 
en del likheter men också olikheter med eleven Clarys upplevelser från den mindre 
estetiska skolan i Umeå som jag intervjuat. I forskningsmaterialet kan jag också se 
likheter och olikheter som ger svar på uppsatsen frågor. 
 
Fredrika är den tredje eleven som intervjuades och hon går i en skola i norra delen av 
landet med inriktningen djurvård och dressyr i syfte att vidareutbilda sig till veterinär. 
Hennes intervju bekräftade i stort sett det som Clary och Electra redan nämnt och de 
saker som lärarinformanterna också lyft fram. Det är en styrka att informanterna är från 
geografiskt spridda områden när man gör en fenomenografisk analys och hermeneutisk 
tolkning. Då kan informanterna antingen bekräfta eller ge ytterligare nyanser till 
forskningen som kanske hade uteblivit om informanterna var från samma skola och 
geografisk plats.  
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4 Resultatredovisning av analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från det insamlade materialet som består av 
kvantitativ enkätdata och kvalitativa intervjuer. Först presenteras enkätdatan som 
kopplas till det som överensstämmer med materialet från intervjuerna. Därefter 
presenteras en komparativ analys av intervjuerna med även det som skiljer mellan 
enkäternas resultat och intervjuerna. Sist diskuteras faktorer som kan påverka 
upplevelserna som nämnts i detta kapitel. 

4.1 Enkätdata bearbetas till grafer 
Som tidigare nämnts i kapitel 3.3, registrerades data från enkäterna till en Excel-fil och 
data-tabeller. Datan ligger till grund för en Pivot-tabell. Problemet som upptäcktes snart 
var att klasserna var olika stora och hade väldigt olika antal elever. Därför visade första 
grafen skevt resultat i förhållande till totalresultatet klassvis. 
 
Exempelvis Historia 1b klassen hade lägre värden i samtliga frågor i totalpoäng per 
klass. Förklaringen är att i den första tabellen som skapades var resultaten inte 
dividerade per elever i klasser som ett genomsnitt. Den första tabellen användes inte för 
studien utan en ny skapades med mer rättvisa resultat i förhållande till klasstorlek. Den 
nya datatabellen skapades med formeln som skulle dividera totalvärdet till antalet elever 
per klass. Då blev resultatet mer rättvist. Det framkommer i den aktuella grafen nedan 
som är räknad på genomsnittsresultatet per elev i klassen: 
 

 
Diagram 1 - Genomsnitt per elev och klass 

 

1,78

0,56

1,11

0,56

-1,11

-0,44

0,11

-0,33

0,83

1,17

0,74

1,13

-0,43

-0,43

0,26

-0,26

1,83

0,89

0,00

0,61

-0,67

-0,72

0,33

-0,67

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Genomsnitt	per	elev	och	klass

Svenska	3 Svenska	2 Historia	1b



20 

Siffrorna i den lodräta axeln representerar enkätfrågornas ordning. Fråga 1 är således 
”1” i axeln. Frågorna som hör till den lodräta axeln i tabellen är följande:1 

Enkätfrågorna:	
	   1.	Jag	har	använt	mig	av	vanlig	(fysisk)	kursbok	i	grundskolan	innan	gymnasiet.	

2.	Jag	hittar	lätt	till	rätt	moment	i	Digilär.	
	  3.	Jag	har	läst	i	Digilär	om	det	aktuella	ämnet	under	olika	moment.		

	4.	Det	är	enkelt	att	hitta	till	rätt	fakta	och	rubrik	i	Digilär.	
	5.	Jag	har	använt	mig	av	vanlig	(fysisk)	kursbok	utöver	Digilär	i	gymnasiet.	

6.	Jag	saknar	sidnummer	i	den	digitala	kursboken.	
	7.	Uppgifter	och	övningar	i	Digilär	är	givande	och	lär	mig	använda	ämnets	innehåll.	

8.	Jag	föredrar	att	lyssna	på	bildspel	i	Digilär	än	att	läsa.	
	 

En analys avslöjar vissa tendenser i svaren som överensstämmer med det som jag 
förväntade mig. Det finns även faktorer som förvånade mig till en början. T.ex. att det 
är få som har utnyttjat Digilär läromedlets bildspel (fråga 8 – staplarna ovan 7:an). 
Närmare genomgång av frågorna kommer i nästkommande kapitel. 
 
För att grafen inte ska vara missvisande eller manipulerande ska hela skalan från -2 till 
+2 visas, trots att det lägsta minusvärdet är -1,11 och högsta plusvärdet 1,83. Valet att 
presentera resultaten klassvis är för att historieklassen är en årskurs 1 klass med estetisk 
inriktning. Svenska 2 är handelsinriktad klass medan Svenska 3 är en teknisk och 
handelsinriktad klass. Det finns alltså olika inriktningsval eleverna kan göra, samt att 
klasserna kan ha elever från olika program. För det första får forskningen en bredd från 
gymnasiets alla årskursnivåer. För det andra ville jag få en nyansering i de 
programinriktningar som eleverna gick på i skolan trots att inriktningen i sig inte är i 
fokus för studien. Detta skulle förhoppningsvis resultera i ett rikligt och flerfasetterat 
forskningsmaterial som täckte en bredare population utifrån programinriktning, årskurs 
samt kön (Starrin & Svensson (red.) 1994:80). Även om undersökningen inte har genus 
som mål är det eftersträvansvärt att ha en så jämn fördelning som möjligt. 
 
Hade totalresultatet summerats från samtliga elevers svar i alla klasser, då hade man inte 
sett samma implikation till tendenser och fenomen som forskningen fokuserar på. Den 
hade inte heller gett samma bekräftelse på varför vissa inte använt sig av digital 
läromedel av de som svarat, medan andra har det. Orsaksförklaringarna är lättare att 
visualisera med enskilda klasser presenterade i graferna. Totalresultatet hade 
generaliserat utsagorna grovt och orsakerna hade varit svårare att förklara. Analysen 
kunde tenderat visa sig vara spekulativa utifrån grafer som endast visade resultatet totalt 
och inte klassvis. 
                                                
1 Eleverna som fyllde i enkätundersökningen använder främst Digilär som digital läromedel i flera ämnen 
på det gymnasiet. Därför är frågorna riktade främst till det läromedlet. Trots att undersökningen fokuserar 
på elevernas upplevelse och inställning till digitalt läromedel. 
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4.2 Resultatanalys av enkätdata 
Frågorna (eller påståenden) som hör till graferna är följande: 
Enkätfrågorna: 

	   1. Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok i grundskolan innan gymnasiet. 
2. Jag hittar lätt till rätt moment i Digilär. 

	  3. Jag har läst i Digilär om det aktuella ämnet under olika moment.  
	4. Det är enkelt att hitta till rätt fakta och rubrik i Digilär. 
	5. Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok utöver Digilär i gymnasiet. 

6. Jag saknar sidnummer i den digitala kursboken. 
	7. Uppgifter och övningar i Digilär är givande och lär mig använda ämnets innehåll. 

8. Jag föredrar att lyssna på bildspel i Digilär än att läsa. 
	 

4.2.1 Analys av enkätdata 
Fråga 1 -	Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok i grundskolan innan gymnasiet. 

 
Diagram 2 

Det kan konstateras från elevernas svar enligt fråga 1 att samtliga har använt sig av 
fysiska läromedel i grundskolan till viss del. Det finns några enstaka som har svarat 
instämmer inte alls, vilket kan vara de elever som har gått i exempelvis en grundskola 
som tillhör samma friskoleföretag som detta digitalt inriktade gymnasium. De använder 
digital läromedel i stor utsträckning och har det som mål. 
 
Fråga 2 - Jag hittar lätt till rätt moment i Digilär. 

 
Diagram 3 
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Att Digilär verkar vara ett lättnavigerat läromedel kan vi se på resultatet av elevernas 
upplevelse i fråga 2. Fråga 2 och 4 är rätt snarlika men hade ett syfte att undersöka om 
eleverna hittar till rätt ämnesmoment för det första vilket frågan 2 fokuserar på. Från 
den generella kategorin för momentet går fråga 4 in på det mer specifika då fjärde 
frågan efterfrågar om de kan hitta rätt fakta och rubrik i själva momentet. Momentet i 
sig kan innehålla flera underkapitel och rubriker (mer om fråga 4 under dess rubrik på 
sidan 24).  
 
Orsakerna till att resultatet inte är högre kan vara flera. En kan vara att de inte fått 
tillräcklig tid till att bekanta sig med den multimodala textgenren i läromedlet, hur den 
är strukturerad samt hur de ska använda den effektivt. Oftast blir de guidade till ett 
specifikt moment via en länk från läraren eller dirigeras genom ”klicka-sig-fram” 
metoden vilket läraren Andrea uttrycker enligt nedan. 
 

 
 
Eleverna verkar inte sakna sidnumrering eller så är de omedvetna om att sidnumrering 
eller kronologi saknas i Digilär, vilket resultatet på fråga 6 visar längre fram (sidan 26). 
Clary säger under intervjun att det kan vara lättare att hitta i Digilär än vad det är i en 
digitalt skannad lärobok. Däremot uppmärksammar Clary att det är ”svårare att hoppa 
mellan grejerna i Digilär” för att man lätt tappar bort var man var innan: 
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Fråga 3 - Jag har läst i Digilär om det aktuella ämnet under olika moment. 

 
Diagram 4 

Fråga 3 visar att klassen med Svenska 3 har svarsresultat noll. Det beror på att det inte 
finns någon Svenska 3 i Digilär i dagsläget. Eleverna tänkte kanske inte på att enkätens 
frågor handlade om Digilär allmänt under deras gymnasieutbildning då de fyllde i 
enkäterna under en Svenska 3 lektion. Detta är helt klart ett problem förknippat med 
datainsamlingen och som den sammanställda datan tydligt belyser. Detta skulle ha 
kunnat undvikas genom att utföra enkätbesvarandet vid elevernas egen studietid som de 
har på den aktuella skolan. Denna tid tillhör dock elevernas egen studieplanering, vilket 
hade kunnat medföra en risk att färre hade svarat på enkäten, om någon alls. 
Alternativet hade varit att kanske bara en handfull enkäter besvarade istället för de 50 
som det gäller nu. Fråga 3 besvaras av de två andra klasserna, vilket visar på att de 
flesta har använt sig av Digilär och läst i den. Här ser vi tydligt relevansen av att ha med 
klassernas ämnesinriktning vid enkätundersökningstillfället. Eleverna kan tänkas 
besvara utifrån det ämne de har just då enkäterna fylldes i. Historieundervisningen 
generellt sätt innebär ofta att elever får läsa och tolka en mängd fakta från olika typer av 
multimodala texter. Svenska som ämne innehåller däremot mycket multimodala texter 
som lärarna ofta väljer utifrån som från internet och från biblioteket för att engagera och 
inspirera inför olika moment. Som historielärare kan det vara bra att rikta eleverna till 
en huvudkälla som läromedel och utgångspunkt, varefter de sedan berör andra 
multimodaliteter för att jämföra källkritiskt innehållet därefter. Det vi kan se av 
resultatet är att historieklassens elever bekräftar att de har läst i Digilär mer än eleverna 
i Svenska 2. Det kan bero på lärarnas val av undervisningsmaterial liksom elevernas 
inställning till digitala läromedel. 
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Fråga 4 - Det är enkelt att hitta till rätt fakta och rubrik i Digilär. 

 
Diagram 5 

Fråga 4 efterfrågar om det är lätt för eleverna att hitta i Digilär. Detta bekräftade Clary i 
intervjun som nämnts innan (sidan 22), men totalt sett av de 50 elever som svarade, 
upplever merparten att det är hyfsat enkelt att hitta i Digilär. Det verkar vara svårt för en 
del att navigera i Digilär-plattformen (jämför fråga 2), vilket kan bero på att de inte fått 
tillräcklig genomgång av och bekantat sig med navigering i det digitala läromedlets 
genre. Detta har med deras tekniska kompetens att göra. Det förväntas att elever och 
lärare besitter en viss standard av teknisk kompetens exempelvis att de kan 
styckesindela och kantjustera dokument innan de ska lämnas in. (Kress 2010:6–11; 
Danielsson & Selander 2014:23 ff). 
 
Fråga 5 - Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok utöver Digilär i gymnasiet. 

 
Diagram 6 

Enligt svaret på fråga 5 kan det konstateras att vissa inte har använt sig av fysiska 
läromedel i gymnasiet. Detta är intressant och relevant till det som Clary säger i 
intervjun att de inte fick använda datorn så mycket i grundskolan. 
 

 
  
Hon säger därefter ”Eller vi använde aldrig datorer”. Det intressanta är att Clary 
upplever det som ett ”väldigt stort hopp, med att ha allting på datorn nu” i gymnasiet 
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från att inte använt datorer i stort sett alls i grundskolan. Transkriberingen visar att 
Clary känslomässigt betonar ”väldigt stort hopp” och ”allting” samt ”hastigt”. 
 
I motsats till Clarys upplevelse beskriver Electra sina erfarenheter av det digitala 
läromedlet i tidigare gymnasiet i norra Sverige (åk 1). Det liknade mer ett inskannat 
läromedel vilket läraren Andrea också använder ibland. Electra upplever en skillnad 
från att ha haft digital läromedel till att nu mest ha fysiska läromedel. Electra föredrar 
att läsa fakta i digital form då hon upplever att det går snabbare att läsa digitalt än i 
fysiska böcker. 
 

 
 
Electra antecknar helst för hand för att hon ”får in det bättre” vilket hon återger i 
samtalet på rad 104. Med det menar hon att det är lättare att minnas när hon antecknar 
för hand. Både Clary och Electra har således fått övergå från antingen det fysiska till det 
digitala, eller digitala till fysiska utan någon smidig övergångsperiod, vilket kan 
uppfattas som störande av eleverna. 
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Fråga 6 - Jag saknar sidnummer i den digitala kursboken. 

 
Diagram 7 

Under min praktikperiod fick jag indikationer både från lärare och elever att de saknade 
sidnummer. De formulerade uttryckligen det som krångligt att hänvisa till specifika 
fakta när sidnummer saknades. Svaren i enkäterna visar däremot att det inte alls var 
många elever som saknade sidnummer. I fråga 2 framkommer emellertid att Andrea 
anser att det vore lättare att bara kunna säga vilka sidor som använts i undervisningen 
om någon är borta en dag. Clary efterfrågar också någonting i den digitala plattformen 
som gör det lättare att hitta till rätt ställe igen. (se sid 22 under fråga 2 de citerade 
transkriberingarna). 
 
Fråga 7 - Uppgifter och övningar i Digilär är givande och lär mig använda ämnets 
innehåll. 

 
Diagram 8 

Uppgifter och övningar upplevs inte direkt engagerande eller givande i Digilär enligt 
resultatet av fråga 7 som når högsta poängen 0,33 av Svenska 2-klassen där 23 elever 
har svarat på enkäten. Om läromedlet hade nått sitt mål, skulle lärarna behöva använda 
sig mer av uppgifterna och övningarna i Digilär. Det kan också vara så att lärarna saknar 
analytiska verktyg för multimodala texter (Danielsson & Selander 2014:42 ff). Då 
uppgifterna sällan upplevs givande, blir det lätt för läraren att välja andra övningar som 
de själv skapat eller som ligger utanför läroplattformen Digilär. Detta medför att 
användandet av läromedlets ämnesinnehåll uteblir för eleverna. 
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Fråga 8 - Jag föredrar att lyssna på bildspel i Digilär än att läsa. 

 
Diagram 9 

Fråga 8 togs fram med tanke på det arbete som lagts ner av Digilär på dess bildspel som 
är ett alternativ till de som har lässvårigheter eller koncentrationssvårigheter när de läser 
längre texter. Syftet var att undersöka om bildspelet användes i större utsträckning eller 
om det bara var några få som använde sig av det. Det intressanta är att Svenska 3-elever 
har svarat att de har använt sig av den då Svenska 3 inte finns i Digilär-läromedlet. 
Troligen svarar de utifrån tidigare erfarenhet från Svenska 1 och 2 eller utifrån andra 
ämnens innehåll i Digilär. Det är ändå ganska få av de 50 enkätsvarande eleverna som 
lyssnar på bildspel då resultatet visar på negativt värde. Det kan man tolka på två sätt 
om man inte intervjuar de elever som använder den: 1) att det är få personer som 
behöver eller nyttjar bildspel i läromedlet. 2) Det går långsammare att gå igenom 
materialet om man är van att läsa text i ett flöde eller gärna skannar av text (fri 
läsorientering) efter det fakta som efterfrågas. Bildspelen inom ämnet historia är 
konstruerade som ett flöde av flera text och bildsekvenser som liknar traditionellt 
strukturerad läsorientering enligt gamla Z-modellen men i bildspelsformat (Danielsson 
& Selander 2014:44 ff – textens sekvensering).  Eleven får in samma infromation som 
om hen läste texten i Digilär och tittade på bilderna vid sidan av texten. I detta fall har 
eleven en bild som växlar medan rösten läser upp texten som finns till höger och som är 
relevant till bilden i fråga. Se bild nedan: 
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Bild 3 – Digilär - Historia 

I ämnet svenska finns däremot talsyntes och lässtöd med hjälp av läslinjal i högra 
verktygsfältet enligt bild nedan: 

 
Bild 4 – Digilär - Svenska 

Det går således konstatera att dessa verktyg är användbara för alla, inte endast för de 
som har lässvårigheter. De är tillgängliga till alla elever och kan med fördel användas av 
elever när de antecknar vid sidan av läromedlet. Resultatet visar ändå att i de klasser 
som enkätundersökningen utfördes används verktyget endast av en handfull personer. 
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Vi kan således se att det finns skillnader i upplevelsen av det digitala och fysiska 
läromedlet utifrån enkätsvaren ovan. En del verktyg använder elever i mindre 
utsträckning än man skulle kunna tro medan andra saker som sidnummer, för att 
underlätta navigeringen i läromedlet Digilär, inte saknas av så många som man skulle 
kunna tänka sig.  

4.2.2 Elevernas fria kommentarer i enkäterna 
Enkäten erbjöd utrymme för övriga kommentarer. På sista sidan fanns även utrymme 
för övriga åsikter om kurslitteraturen. De kommentarer som har relevans för läromedel 
presenteras nedan.  
 
Elever i Historia 1b skrev följande i ”Mina övriga åsikter om kurslitteraturen”:  

• ”Jag föredrar trots allt Digilär” 
• ”Jag tycker att en fysisk kursbok är bättre än digital” 
• ”Jag tycker det va bra uppsatt med bra avsnitt med en film inte långa 

genomgångar roliga och intressanta uppgifter” 
• ”Digilär är inte speciellt kul. Mycket text och information på samma gång” 
 

Elever i Svenska 2: 
• ”Det är tråkigt och jobbigt” 
• ”Digilär och teoretiska övningar är lite för tråkigt.” 

 
Elever i Svenska 3: 

• ”Vet inte, knappt använt Digilär” 
• ”Den användes inte jätteofta, speciellt inte när allt relevant fanns på Classroom.”  
• ”Jag har inte tagit så stor del av den så kan inte ge ett välgrundat uttalande” 
• ”Digilär kan vara lite bökigt ibland, men funkar 99/100 gånger” 

 
De kommentarer som skrevs i högra sidofältet vid sidan av de enkätfrågor uppsatsen 
berör är följande:  
 
Historia 1b fri sidokommentar till frågorna: 

• Fråga 1: Det var ingen bok, dock ett häfte. 
• Fråga 2: Lite svårt att hitta 

 
Svenska 2  fri sidokommentar till frågorna: 

• ”Ingen inloggning. Med en kompis en gång” (Eleven ny i klassen och menar på 
att hen saknade inloggning till det digitala läromedlet och fick läsa tillsammans 
med en klasskompis en gång.) 

 
Svenska 3 klassen skrev inga fria sidokommentarer till frågorna. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att en del elever upplever kurslitteraturen som 
tråkig eller att de teoretiska övningarna är tråkiga. Vilken kurslitteratur de exakt 
refererar till är ovisst, då olika lärare kan använda olika kurslitteratur. Eleverna som 
svarat kan ha haft en eller ett par böcker i åtanke vilket inte framkommer i 
kommentarerna. Fokus har varit läromedlet Digilär i frågorna vilket kan antas vara 
utgångspunkten förutom Google Classroom. En del har inte ens använt sig av Digilär 
som läromedel utan det är i Google Classroom som använts för lektions-materialet 
vilket har kompenserat behovet av läromedlet Digilär. I Google Classroom läggs ofta 
lektionsmaterial som Powerpoint-presentationer, fakta-texter, uppgifter och övningar 
från läraren. 

4.3 Komparativ analys av intervjuerna 
Ur lärarnas perspektiv är det säkrare och snabbare att planera lektioner från en fysisk 
lärobok. Faktan är kontrollerad, den förändras inte från år till år, man behöver inte se på 
en massa sidolänkar, filmer, podcasts med mera om man inte vill lägga till det i 
föreläsningen som extramaterial. Även om Digilär är ett digitalt läromedel som är 
faktagranskad, så sker justeringar veckovis i den. Lärare Benita kommenterar fördelarna 
med fysiska läromedel: 
 

 
 
Digitala läromedel är däremot mer givande för eleverna och faktan är oftast mer aktuell 
än i fysiskt läromedel. Det bekräftar intervjun med  lärarinformanten Diego: 
 

 
 
Den digitala texten kan förändras i snabbare takt. Detta kräver att läraren tar sig tid till 
att sätta sig in i det digitala materialet varje år, vid varje ny kursplanering, då ny 
information kan ha tillkommit. Detta är både positivt och negativt. Positivt för att det 
kan vara mer aktuellt och negativt för att man måste gå igenom materialet mer grundligt 
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inför varje gång man tänkt använda det än med fysiska läromedel. Det är således mer 
tidsbesparande med fysiska läromedel, medan det digitala oftast är mer aktuellt och 
intresseväckande både för elever och lärare, vilket Diego beskriver enligt följande: 
 

 
 
Det både elever och lärare reflekterar över är att digitala läromedel har den stora 
fördelen att det aldrig är någon som har glömt läroboken hemma. Både elever och lärare 
bekräftar att det är ytterst ovanligt att eleverna skulle ha glömt datorn hemma. Fördelen 
är då att eleverna alltid har tillgång till läromedlet i fråga. En annan fördel som bekräftas 
av elever och lärare är att när läromedel i olika ämnen är digitalt, så har de allt samlat på 
ett ställe, istället för lösa papper som lätt kommer bort. Det är lättare för elever att läsa 
läxor i olika ämnen om det är på datorn. För de har tillgång till datorn större delen av sin 
vakna tid. 
 
När det gäller provtillfällen eller inlämningsuppgifter, upplever både Electra och Clary 
att det är mycket enklare att skriva på datorn. Framför allt då det gäller långa prov eller 
större inlämningar. Det är enklare att ändra på det de skrivit. De blir inte heller lika 
trötta i handen när de skriver. Clary uttrycker det enligt nedan: 
 

 
 
Electra säger någonting liknande: 
 

 
 
Det finns flera likheter än det finns skillnader i informanternas svar. Upplevda 
skillnader handlar t.ex. om Clarys och Electras upplevelser om digitala och fysiska 
läromedel i de egna studierna. Clary föredrar att läsa i en vanlig fysisk bok, hon 
upplever också att hon blir mindre störd av andra saker om hon har en fysisk bok, att 
hon läser snabbare i en fysisk bok. Däremot upplever Electra att det går snabbare att 
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läsa digitalt i mobilen eller i datorn. Electra påpekar att det kan ha med ljuset från 
skärmen att göra som gör att hon är piggare eller att det är mindre mängd text per sida i 
det elektroniska. Hon upplever att hon läser en längre text snabbare då hon läser sidor 
med kortare text och får bläddra oftare än om det är en fysisk tjock bok (Bilaga 2e:rad 
43–58). Både elever och lärare är medvetna om att det är individuellt vad man föredrar. 
Både Clary och Andrea uttrycker i intervjun att det finns andra som föredrar digitalt 
material men hatar det fysiska och vice versa. Exempelvis uttrycker Andrea det på 
följande sätt: 
 

 
 
Då jag frågar om det kan ha med deras tidigare erfarenheter att göra, svarar Andrea 
följande:  
 

 
 
I intervjuerna framkommer att både elever och lärare önskar att framtida läromedel 
byggs i plattformsliknande former. Enligt Electra vore det bra med en 
innehållsförteckning för att få en bra översikt. Läraren Diego, som arbetar i en befintlig 
plattform på verksamt.se, ser fördelarna med flera skapare av en sådan portal för att de 
som är specialiserade inom sitt ämne ska få medverka med dagsaktuell information till 
utveckling av läromedelsplattformen. Då menar inte Diego att det endast är lärare i 
verksamt.se utan att de är verkligen specialiserade i de områden som faktan gäller. 
Andrea, liksom Benita, önskar att flera lärare ska vara involverade i framtagningen av 
nya läromedel. Viktigt är också att läromedlet inte endast är en skannad kopia av ett 
fysiskt läromedel, utan att man bygger från grunden och skapar den på ett bra 
multimodalt och formativt sätt. Det Clary önskar är en kombination av både fysiska och 
digitala läroböcker för att övergångsfasen ska bli smidigare när man vill byta till det 
digitala. Grundskoleelever har inte alla gånger haft vare sig digitala eller fysiska 
läromedel i samma utsträckning som i det gymnasium där de börjar. 
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Nackdelen som Benita uttrycker med digitala läromedel är den samma som fördelen, att 
läromedlet är digitalt. Hon beskriver dessutom en källkritisk aspekt till det digitala 
enligt följande: 
 

 
 
Samtliga informanter bekräftar att det är lätt att glida in på andra saker på datorn än det 
tänkta läromedlet. Eleverna har inte källkritisk medvetenhet alla gånger när de letar upp 
fakta på internet som nämns av Benita i citatet ovan. Lärare har inte kontroll på vad 
eleverna gör under lektionen då de borde läsa läromedel. Elever är otåliga när de 
behöver vänta på lärarens hjälp och glider då lätt in på spel eller sociala media medan de 
väntar, istället för att fokusera på skolans läromedel på datorn. 
 
Kress påpekar i Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communi-
cation (2010) att tolkningen i multimodala texter är ett problem då det kommer till att 
använda sig av ett socialsemiotiskt tolkningssystem för att få ut den relevanta resurserna 
eller den data man behöver. Det som är det viktiga är att kunna urskilja och hitta rätt i 
den här ”webbdjungel” som läraren Diego uttrycker det i intervjun. Det är inte en 
självklar sak då man först måste lära sig att tolka multimodala texter med olika modes 
(olika mode kan vara färg, symboler, text m.m.) (Danielsson & Selander 2014:19). 
 
Kress beskriver i Literacy in the New Media age (2003:19), att det finns ett ny miljö för 
skrivande och att kommunikationen digitalt är det som förändrar skrivsättet och den 
litterära miljön runtomkring oss. I ett annat verk beskriver han tolkningssvårigheten i 
det socialsemiotiska när det kommer till multimodalitet. Han menar att det är väldigt 
individberoende hur man semiotiskt tolkar digitalt multimodala texter (Kress 2010:8). 
Därför föredrar elever och lärare olika uttrycksformer i läromedel. Den personliga 
preferensen framkommer även i forskningsmaterialet. 

4.4 Faktorer som påverkar upplevelsen 
Faktorer som påverkar upplevelsen negativt kan vara följande. För elever spelar 
tillgängligheten stor roll. Elevinformanterna betonar att de alltid har datorn med sig. 
Detta har även lärare uppmärksammat som en av de stora fördelarna med att ha 
läromedel digitalt. Läraren Benita påpekar att digitala läromedel medför både positiva 
och negativa faktorer. Positiva i den bemärkelsen att de är alltid med och de är 
multimodal då läromedel kan användas med filmklipp, länkar, bilder, berättelser och 
skriven text. Nackdelen är att det lätt blir att eleverna fokuserar på annat än det som 
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berör skolarbetet, vilket eleverna villigt bekräftar. Eleverna upplever att det är svårt att 
fokusera på ämnesinnehållet fullt ut när det digitala verktyget (datorn) erbjuder så 
många andra användningsområden. En klar fördel som den traditionella fysiska 
läroboken har, är att vissa elever kan uppleva den fysiska boken mer strukturerad, 
lättare att slå upp i och veta var man senast var för att återgå till studierna. I det digitala 
råder viss förvirring då man lätt tappar bort sig och måste använda en stor del av tiden 
till att hitta tillbaka dit där man var tidigare. Se exempelvis hur eleven Clary svarar på 
frågan om hur hon kan uppleva skillnaden med övningar i en fysisk lärobok i jämförelse 
till digitala Digilär: 
 

 
 
Det finns vissa skillnader bland elevernas upplevelse när det gäller inläsning av 
faktamaterial från läromedel. Min första fråga berör detta i uppsatsen, om vilka 
skillnader som kan finnas i upplevelsen mellan digitala och fysiska läromedel. En del 
elever som är vana med digitala verktyg och plattformar föredrar att läsa digitalt, ja 
även via mobilen, medan andra föredrar att läsa i en fysisk bok för att få ett flöde och 
bättre fokus. 
 
Den andra frågan som studien undersöker är vilka faktorer som kan påverka upplevelsen 
av läromedel hos elever och lärare. Faktorer som fokus på skoluppgiften, flöde, att hitta 
lätt är sådant som spelar in i elevens lärande och utförandet av skoluppgifter. I det långa 
loppet har det stor betydelse även för hens bedömning. Om det är svårt att fokusera på 
uppgiften för att Facebook eller mejlen signalerar att du har en ny händelse, så påverkar 
det elevens tidsförbrukning för kunskapsinhämtning.  
 
Faktorer som är viktiga att beakta som lärare är om eleverna har med sig verktygen, 
materialet som behövs till lektionerna för att snabbt komma igång med lärandet. Om det 
är böcker som glömts och en elev inte kommer överens med den hen ska sitta och dela 
bok med leder till tjafs, påverkar det lektionernas kvalitet och kunskapsinhämtning för 
samtliga i klassen. Om eleverna däremot alltid har verktyget med sig och materialet 
samlat från samtliga ämnen i samma enhet, kan det vara en fördel liksom 
elevinformanten Clary nämner. De slipper ha en massa pärmar med sig och kan hämta 
referenser ämnesöverskridande. Det som däremot talar emot datorn som verktyg är att 
det saknas restriktioner. Restriktioner som ska hindra elever från att fokusera på saker 
som inte har med skolan att göra under föreläsningar eller inläsningstid på lektioner. 
Detta är enkelt genomförbart via tillfällig på och avstängning av internet som en lärare 
kan styra. Detta genomförs dock ytterst sällan av skolan även om det är möjligt och att 
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kunskapen till hur man gör det finns. En jämförelse som illustrerar ett exempel är 
parallellen till trä och metallslöjd. Där finns det säkerhetsåtgärder och restriktioner när 
det gäller verktyg som används under lektionerna. Man använder endast verktygen till 
lektionens utbildningssyfte. Om dessa missbrukas kan det leda till långvariga 
konsekvenser. Läraren har ett ansvar att gå igenom vad verktyget är tillför, hur det ska 
användas i skolan och vilka säkerhetsåtgärder som kan och ska vidtas vid missbruk av 
verktyget. Sådana restriktioner finns gällande datoranvändning i skolorna, men man har 
ingen stopp-knapp som man har till maskiner i slöjden. Maskiner i slöjden sätts igång 
först när de ska användas, tills dess är det total stopp. Detta gäller inte datorer som 
används som verktyg i skolan. Lärarna har sällan någon kontroll över hur och när 
datorerna används eller i vilket syfte. Detta bör åtgärdas för att förhindra digitalt 
beroende, samt störande faktorer till kunskapsinhämtning. 
 
En annan viktig faktor för elevens upplevelse är läromedlets känsla och första intryck. 
Elevinformanten Electra säger att det känns fräschare med ett digitalt läromedel, för om 
man får en gammal bok så kan den se sjabbig ut och det lockar inte en elev till ämnet. 
Men när det är en digital bok så ser allting nytt och tilltalande ut. Det är en ny kurs, ny 
bok och med nya aktuella bilder. Digitala läromedel har dessutom en större tendens att 
förnyas och aktualiseras allteftersom behov uppstår. Detta är ytterligare en nyckelfaktor 
som talar emot det fysiska läromedlet. Fysiska läromedel förnyas sällan. När de förnyas, 
är de ofta redan föråldrade vid publiceringstillfället. Fördelen från lärarens sida med 
fysiska läromedel är faktorn att det går att återanvända planeringen från boken år efter 
år då den inte förändras. Det är därmed arbetsbesparande och tiden kan avsättas till 
något som är viktigare i en klass än till att gallra igenom fakta som till större delen är 
den samma men i ett förändrat och nyanserat nytt format. Den multimodalt digitala 
textgenren erbjuder ofta bredare tolkningar än en fysiskt multimodal text i en 
traditionell lärobok. En digital multimodal text kan förutom bilder och text även 
innehålla filmklipp, animeringar, ljud. Detta bör av läraren övervägas om det är relevant 
för just det undervisningstillfället eller betraktas som kuriosa. Läraren bör även ta 
hänsyn till olika individuella tolkningsalternativ till den digitalt multimodala texten, på 
samma sätt som den fysiska, men då den digitala varianten erbjuder fler modes kan 
detta skapa mer förvirring än förtydligande för eleven. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis har studien gett svar på att elever och lärare upplever att digitala 
läromedel är bra men att den samtidigt kan skingra elevernas fokus under lektionstid. 
De stora fördelarna med att använda datorer som verktyg i skolan är att den alltid är 
med. Övningar, uppgifter och skolarbeten är samlade på ett ställe istället för delade i 
olika fysiska böcker och lösa papper som är lätta att tappa bort. Svårigheter från elevers 
sida som framkommit i undersökningen är att lära sig skifta läsorientering mellan 
fysiska läromedel och digitala läromedel. Från den traditionella Z-modellen av 
strukturerad orientering i fysisk bok till en fri multimodal och ofta digital läsorientering. 
En del elever föredrar digitala läromedel, medan andra fortfarande föredrar fysiska 
läromedel. Det visar sig att upplevelsen handlar om elevers och lärares förkunskaper, 
smak och tycke i fråga om lärobokstext helst ska vara i fysisk eller digital läroboksform. 
Svårigheter som lärare möter är att det är svårt att hålla elevernas fokus på skoluppgifter 
när de använder datorer. Det är svårare för en lärare att se exakt vad eleven gör på sin 
dator om de inte står precis bakom eleven och ser deras skärm. Förmodligen är det ett 
IT-tekniskt problem som kommer att lösas i framtiden då den tekniska kompetensen 
ökar i och med Regeringskansliets framtida krav. Fördelen med digitala läromedel ur 
lärarperspektiv är att de är aktuella och rätt i tiden för den undervisning som ska 
genomföras. Fördelen med fysiska läromedel ur lärarperspektiv är tidsbesparingen i 
planeringsfasen då fysiska läromedel inte förändras, den behöver inte faktagranskas 
varje gång man ska undervisa samma kurs som med digitala läromedel. Granskning och 
viss källkritik är redan gjort av läromedelsförfattarna till fysiska läromedel. Digitala 
läromedel kan vara samlingswebsidor, eller lärplattformer som läromedelsförlag har 
arbetat samman. 
 
Den tekniska kompetensen är en nyckelfaktor som saknas i didaktisk kurslitteratur 
vilket skapar en kunskapslucka hos blivande lärare och eventuellt befintliga lärare på 
fältet. Studien har visat att eleverna upplever liknande känslor och tankar om de olika 
läromedlen i skolan som lärarna. Lärarnas egen upplevelse och inställning för 
multimodala textgenren påverkar elever positivt eller negativt. Om läraren ser 
möjligheter med digitala multimodala läromedel kommer det smitta av sig till eleverna. 
Studien visar att det är viktigt som lärare att didaktiskt analysera olika textgenrer 
tillsammans med elever. Det ökar förutsättningarna för eleverna att kunna tolka och 
skapa meningsbärande texter själv utifrån undervisningens läromedel. Mutlimodalhjulet 
(sida 7 i uppsatsen ovan) som Petra Magnusson använder för att visualisera hur 
integrerat multimodalt meningsskapande sker, hjälper pedagoger att förstå hur 
tolkningar skapas utifrån flera resurser eller faktorer. Ett undervisningsverktyg kan vara 
till stor hjälp vilket Danielsson och Selander gett ett exempel på (sida 8 i uppsatsen 
ovan) där man tillsammans med elever diskuterar och analyserar olika textgenre. 
 
De faktorer som påverkar elevernas och lärarnas upplevelser kan vara allt från 
personligt tycke och känslor till ämnet ifråga, men också faktorer som berör 
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multimodala resurser bl.a. färg, stil, genre, disposition, struktur, ljud, frekvens, typsnitt, 
auditiv-, taktil-, visuell-, muntlig design m.fl. Exempelvis påpekade Electra att om en 
fysisk bok är använd av tidigare årskurser, så kan den kännas sliten och gammal. 
Upplevelsen kan således bli att den är gammal och inaktuell samt att den inte är lika 
motiverande att arbeta i som en ny och fräsch lärobok kan vara. När läromedel är 
digitala känns böckerna fräscha och mer aktuella. 
 
Slutledningen är att om läraren är väl insatt och använder didaktiska verktyg för att 
belysa och förklara hur olika textgenrer kan tillämpas, så kan upplevelsenivån vara 
genomgående mer positiv än negativ. Om lärare och elever är medvetna om vilka 
faktorer som påverkar upplevelser om ett läromedel, kan det justeras med hjälp av 
analysdiskussioner i klassen. Ett förändrat fokus i den didaktiska undervisning om de 
digitala verktygen och dess användningsområde skulle ha till följd att eleverna lär sig att 
se datorn som ett verktyg i skolan än vad den är idag. När eleverna får mer kunskap i 
hur detta verktyg kan hjälpa deras skolgång och förbereda dem på det allt mer 
digitaliserade arbetsliv som väntar. 
  



38 

6 Diskussion och didaktiska implikationer och framtiden 
Att jag valde att forska i ämnet multimodalitet berörande läromedel var ett givet val. 
Som blivande ämneslärare i svenska och historia insåg jag att det finns fler faktorer som 
måste beaktas vid val av läromedel och lektionsplanering än det som lärarutbildningen 
eller styrdokumenten erbjuder. Vi lever i en föränderlig värld, mer än någonsin förut i 
och med att den digitala globaliseringen är ett faktum. Teknisk kompetens krävs av 
både elever och lärare, men det fanns ingen kurs eller utbildning för den tekniska 
kompetensen i lärarutbildningen Det fanns inget krav på teknisk kompetens i läroplanen 
för elever i gymnasieskolan före  9:e mars 2017. 
 
Det som gläder mig är att det under arbetets gång med uppsatsen tagits ett viktigt beslut 
i Regeringskansliet. Beslutets direktiv riktar sig till skolor för att bygga upp den 
tekniska kompetensen från grundskolan och uppåt i årskurserna (Regeringskansliet 
2017). Förändringarna aktualiserar tidigare forskning om multimodalitet i didaktiken. 
Elever ska vara förberedda på det digitaliserade samhället idag, vilket kräver att även 
lärarna besitter den tekniska kompetensen. Att undersöka vilka skillnader som finns i 
upplevelserna för den digitala och fysiska läromedlet kändes aktuellt och för mig 
givande att forska i. Det räckte inte bara att få svar på hur elever och lärare upplevde 
olika typer av läromedel i skolan. Det är också viktigt att veta vad som kan påverka 
upplevelserna, vilka är de faktorer som påverkar mottagaren? Det är uppsatsens 
huvudsyfte och de svar jag fått hjälper mig (liksom andra pedagoger) att vidga 
förståelsen för de förändringar som är betydelsefulla didaktiskt. Samhället förändras, 
dess krav förändras, även arbetssituationen och miljön förändras. Skolan måste vara 
förberedd med att undervisa om den kompetens som krävs i syfte att förbereda nästa 
generation till vuxenlivet. 
 
Sammanfattningsvis kan man se att de beskrivna upplevelserna har relevans för skolan 
idag då det finns stora skillnader i den tekniska kompetensen som behövs både elever 
emellan liksom lärare emellan och mellan lärare och elever. Att kunna använda basala 
program och operativsystem av olika slag kommer att krävas i arbetslivet. Även i det 
vardagliga när det handlar om att betala räkningar, söka lån, boka tider, söka arbete 
kräver allt högre teknisk kompetens. Idag t.ex. är det få av de unga som kan skapa ett 
bra och framstående CV när de söker arbete. Arbetsförmedlingen och sociala sidor som 
LinkedIn basunerar ut om tips och kurser i just denna kunskap för att skapa större 
möjligheter för de arbetssökande ungdomarna för att ens bli kallade till en 
arbetsplatsintervju. Detta är en kompetens som skolan kan erbjuda till elever framledes 
med ökad teknisk kompetens. 
 
Lärarnas arbetsbörda ökar då det krävs mer planeringstid när det gäller planering av 
lektioner med digitala multimodala texterna. Varje år måste lärare gå igenom materialet 
som ofta finns digitalt för att kontrollera vad det är som har ändrats; är det dagsaktuellt? 
Lärarna måste fundera om materialet är tillräckligt engagerande eller om det är passande 
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för aktuell klass, varje gång då nytt material tillkommit. I de traditionella läroböckerna 
har det funnits en trygghet i att kunna återanvända lektionsmaterial från föregående år. 
Problemet som lärare lyft är dock att innehållet är inaktuellt och inte alla gånger korrekt. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de fysiska böckerna i skönlitterär mening 
fortfarande har hög status, medan själva läroboksdelen med uppgifter och faktainslag 
har en tendens att gå över till mer digital form för att det ska vara lockande och 
engagerande för elever och lärare. Detta kräver större teknisk kompetens och estetisk 
kompetens i fråga om digital formgivning i exempelvis PowerPoint-presentationer, 
Word-dokument m.m. 
 
När kraven blir högre på att elever ska formge (designa) egna alster i digitalform kan 
frågan som Danielsson och Selander ställer i Se texten! Vara högst relevant för framtida 
forskning: ”Vilka semiotiska modaliteter ”räknas” i skolan?” (Danielsson & Selander 
2014:31). Ett beslut som Regeringskansliet nyligen tagit innebär bedömningsmässigt 
nya utmaningar för lärare. Hur ska en elevtext som är framställd digitalt bedömas 
rättvist? Kan lärare med låg teknisk kompetens rimligtvis ge en rättvis bedömning? En 
fråga som lärare skulle svara med är säkerligen: Vilka förutsättningar får lärare för att 
fortbilda sig för att kunna bedöma elevtexter mer rättvist? Innan det nya direktivet har 
fått full verkan kommer det att behövas många förändringar i skolan. Många frågor 
behöver svar och det är inte en dag förtidigt! Mitt förslag är att börja med 
lärarutbildningens kursöversikt. Vilka verktyg behöver nya lärare i läraryrkets vardag? 
Vilken kompetens utöver ämneskunskap och bedömningskunskap behövs? Därefter är 
det lika viktigt att fortbilda befintliga lärare på fältet med ny forskning som är aktuell i 
och med samhällets förändring. Mitt bidrag är att skapa insikt i hur elever och lärare kan 
uppleva läromedel samt vilka faktorer som påverkar upplevelsen. Detta hoppas jag kan 
hjälpa fler lärare än bara mig själv till att utveckla de didaktiska verktygen som används 
i undervisning när det gäller multimodala läromedel. 
 
  



40 

Käll- och litteraturförteckning 

6.1 Otryckt material 
Ljudfilerna från intervjuerna av elev- och lärarinformanter finns i författarens ägo 
 
Fullan, M. & Langworthy, M. (2014) A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning, London: 
Pearson. Digital: http://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2014/01/3897.Rich_Seam_web.pdf   
(Hämtad 2016-12-19) 
 
Lilja, Cecilia, Persson, Linda, Sivedal, Emma, Liljenskog, Rikard & Cedergren, Charlotte (2014). Digilär 
Svenska för gymnasiet [Elektronisk resurs]. Digilär AB 
Referenserna syftar till www.digilär.se den digitala versionen av läromedelsplattformen. 
 
Regeringskanliet - Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-
kursplaner/ 
(Hämtat 2017-03-22) 
Beslut från regeringen går att hämta från:  
http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-
starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf 
(Hämtat 2017-03-22) 

6.2 Tryckt material 
Transkriberingar och enkätdata med diagram m.m finns i författarens ägo 
 
Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten!: multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. 
1. uppl. Malmö: Gleerup 
 
Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena & Lundfall, Christer (2012). Svenska rum. 1. 1. uppl. Stockholm: 
Liber 
 
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: 
Liber 
 
Fexeus, Henrik (2007). Konsten att läsa tankar: hur du förstår och påverkar andra utan att de märker 
något. Stockholm: Forum 
 
Harstad, Fredrik & Tanggaard Skoglund, Iben (2011). Insikter i svenska. Svenska 1. 1. uppl. Malmö: 
Gleerup 
 
Harstad, Fredrik & Tanggaard Skoglund, Iben (2013). Insikter i svenska. Svenska 2-3. 1. uppl. Malmö: 
Gleerup 
 
Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996). Etik. Forskningsetiska principer för 
humaniora och samhällsvetenskap. Stockholm: HSFR 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder 
och språklig utformning. 4. uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget 
 
Krag Jacobsen, Jan (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur 
 
Kress, Gunther R. (2003). Literacy in the new media age. London: Routledge 
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Kress, Gunther R. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. 
London: Routledge 
 
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: 
Skolverket (Förkortas med akronymen: Lgy11) 
 
Magnusson, Petra, Meningsskapandets möjligheter [Elektronisk resurs] : multimodal teoribildning och 
multiliteracies i skolan, Malmö Högskola, Diss. Malmö : Malmö högskola, 2014,Malmö, 2014 
Tillgängligt digitalt: http://hdl.handle.net/2043/17212 
Eller http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf 
(Hämtad 2016-12-20) 
 
Malmström, Lars (2015). Bageri: grunderna som varje bagare måste kunna. 2. uppl. Stockholm: 
Informationsförlaget 
 
Markstedt, Carl-Johan (2014). Svenska impulser 3 / [externa författare: Susanne Haugen, Lisa Eriksson] ; 
[illustrationer: Feri Fazeli ; faktagranskare: Vendela Blomström ...]. Stockholm: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
 
Norrby, Catrin (2014). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 3., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur 

6.3 Bildreferenser 
Bild 1:  Bild från digilär: 
www.digilär.se 
 
Bild 2:  Två olika läsorienteringar 
http://kh.gerardmarketinggroup.com/wp-content/uploads/2014/04/Old-Z-pattern.jpg 
 
Bild 3:  Bild från digilär - Historia 
www.digilär.se 
 
Bild 4:  Bild från digilär - Svenska 
www.digilär.se 
 
Bild 5:  Bild från digilär - Svenska 
www.digilär.se 
 
Bild 6:  Yahoo – Fri läsorientering: 
https://2prowriting.files.wordpress.com/2013/06/eyetrackingmeasurestextvisuals.jpg 
eller https://proswrite.com/2013/06/29/want-satisfied-workplace-readers/ 
 
Bild 7:  Skillnad på läsorienteringar: https://www.pinterest.se/pin/34410384628302116/ 
Eller: http://effectivelyreadingonline.wikispaces.com/5.+Skimming+and+Scanning 

6.4 Figurreferenser 
Figur 1:  Multimodalhjulet – från Magnusson, 2014, sidan 40 (se fullständig referens ovan) 
 
Figur 2:  Modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter – från Danielsson & Selander, 
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2014, sidan 43 (se fullständig referens ovan) 

6.5 Diagramreferenser 
Diagram 1: motsvarar datan från Bilaga 1b: Enkätdata genomsnittsresultat per elev och klass – tabell men 
varje fråga och svar har skiljts separat. 
 
Diagram 2 – 9 motsvarar datan från Bilaga 1b och visualiserats i Diagram 1 på sidan 19. 
 
 
 



 

Bilagor 
 
Bilaga 1a: Enkätfrågor 
Bilaga 1b: Enkätdata i sin helhet utifrån besvarade enkäter 
 
(Svarsenkäterna finns i författarens ägo. Pivot-tabellen och data finns även i en Excell-
fil i författarens ägo.) 
 
Bilaga 2a: Information innan intervjun till informanter 
Bilaga 2b: Intervjufrågorna 
 
(Intervjuernas ljudfiler (.WAV-filer) finns i författarens ägo) 
 



Bilaga 1a - Enkätfrågor

!  

  Lärarens Namn: Juha Tuomi 

Tjej, Kille, Annan?:            Klass: 

!  

 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
     
Kurslitteraturen fullt  inte inte alls 

Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok i grundskolan innan gymnasiet. !  !  !  !  

Jag hittar lätt till rätt moment i Digilär. !  !  !  !  

Jag har läst i Digilär om det aktuella ämnet under olika moment.  !  !  !  !  

Det är enkelt att hitta till rätt fakta och rubrik i Digilär. !  !  !  !  

Jag har använt mig av vanlig (fysisk) kursbok utöver Digilär i gymnasiet. !  !  !  !  

Jag saknar sidonummer i den digitala kursboken.. !  !  !  !  

Uppgifter och övningar i Digilär är givande och lär mig använda ämnets innehåll. !  !  !  !  

Jag föredrar att lyssna på bildspel i Digilär än att läsa. !  !  !  !  

Mina övriga åsikter om kurslitteraturen: 

Notes: 



Bilaga 1b – Enkätdata i sin helhet utifrån besvarade enkäter 
 
 

 



Bilaga 2a - Information innan intervjun till informanter

Viktigt att veta innan vi börjar intervjun! 

Intervjun kommer att behandlas anonymt! Inga namn ska kunna knytas till dig som individ i min forskning. 

Det viktiga är inte att veta exakt vem som upplevt på ett visst sätt utan att någon eller några har upplevt på ett visst sätt. 

Om du har några invändningar till intervjun eller till inspelningen av intervjun, meddela detta snarast till Lärarkandidaten. 

Det jag som lärarkandidat vill veta är DIN personliga upplevelse utifrån de frågor som ställs. Detta sammanställs som delmaterial 
till mitt examensarbete anonymt som jag använder för att komma fram till ett resultat om upplevelseskillnader mellan den digitala 
och fysiska läromedlens roll i gymnasieskolan. 

Tack på förhand för att du hjälper mig och vill ställa upp på intervjun! 

Vänligen, 

Juha Tuomi 
Lärarkandidat 2017 

juha.tuomi75@gmail.com



Bilaga 2b - Intervjufrågor

Intervjufrågor till lärare: 

Har du använt dig av både digital och fysisk läromedel i din undervisning? 
  När senast digital, när senast fysisk? 
 I vilka ämnen? 

Vad är din didaktiska/pedagogiska upplevelse av läromedel digitalt i jämförelse till fysiskt? 
 Planeringsfasen? 
 Genomförandefasen? 
 Uppföljningsfasen / Bedömning? 

Vilka styrkor och svagheter anser du dessa båda läromedelsformer har didaktiskt? 
 Ur lärarperspektiv? 
 Ur elevperspektiv? 

Vilka områden önskar du förbättras inom läromedel och varför? 

----------- 

Intervjufrågor till elever: 

Har du använt dig av både digital och traditionell fysisk läromedel under dina skolår? 
  När senast digital, när senast fysisk? 
 I vilka ämnen? 

Vad är din upplevelse av läromedel digitalt i jämförelse till fysiskt? 
 Under lektionstid? 
 Egen studietid? 
 Inför faktainhämtning, inlämningsuppgifter och prov? 
 Övningarna i de olika läromedlen? 

Vad tycker du är bra respektive mindre bra med läromedlen och hur de används? 
 (Ur lektionsperspektiv/skolperspektiv? ) 
 Berätta om din egen erfarenhet och användning av läromedel. 
  
Vad skulle du vilja blev bättre med läromedlen och varför? 
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