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Abstract  

 

 

The purpose of this study is to investigate secondary school teachers’ perception of publisher produced digital tools within the 

frame of each teachers’ subject in Swedish. The study questions following issues: (1) what attitude does teachers have towards 

publisher produces digital tools within the field of their Swedish subject? (2) Which, if any, expectations from the principal/ 

school administration does the teachers have of using the publisher produced digital tool in their education? And (3) how is the 

publisher produced digital tool applied in the education? To answer these questions, I have made semi-structured interviews with 

six secondary school teachers’ who, among other subjects, teaches Swedish. This study relies on a phenomenographic method 

which makes it possible to study the answers from the interviews from a phenomenographic perspective. The phenomenon is the 

publisher produced digital tool. The result shows that the six interviewed teachers all uses publisher produced digital tools 

between 10 to 20 percent of their education within The subject of Swedish. That low utilization can partially be explained by the 

teachers’ (who teaches the Swedish subject) long tradition of construct their own material for their teaching. Another explanation  

could be that publisher produced digital tools is relatively new and that the teachers’ feel uncomfortable using them. The 

expectations from the principal/school administration about the teachers’ usage of publisher produced digital tools in their 

teaching is relatively low. Whether the usage of publisher produced digital tools is going to increase or not in the future is 

unknown – It is up to the teachers’ of Swedish to determine. 
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1 Inledning 

Man hör talas om digitala läromedel och digitala läromedelstjänster (clioonline, 

gleerups etc) allt mer inom skolans värld. I oktober 2017 fattade regeringen Löfven 

(2014–2018) ett beslut om en nationell digitaliseringsstrategi1 för det svenska 

skolväsendet. Ett av de mål som digitaliseringsstrategin innefattar är bland annat att den 

svenska skolan ska bli ledande i världen med att ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Som ett led i den svenska skolans digitalisering kan vi från läromedelsförlagen se en 

satsning på just digitala läromedel. Det har skett revideringar i styrdokumenten för 

grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen som gäller från juli 2018. Dessa 

förändringar i styrdokumenten handlar i stort om att det i undervisningen ska läggas allt 

större vikt på att eleverna tillägnar sig en digital kompetens. Ett av syftena för 

införandet av digital kompetens är att öka likvärdigheten i skolan och ge alla elever lika 

förutsättningar. 

Den svenska skolan har länge varit föremål för debatt – men det är sällan 

läromedel som debatteras. Det går läsa i bland annat Aftonbladet som hänvisar till en ny 

rapport2  om att den svenska grundskolans utbildning inte alls är så likvärdig som det 

föreskrivs i läroplanen för grundskolan (LGR11, 2017:8). Även på regeringens 

hemsida3 kan man läsa om en ökad klyfta mellan elever som har högutbildade föräldrar 

och elever vars föräldrar har en lägre utbildning. Sammanfattningsvis tycks det vara så 

att socioekonomiska faktorer är av avgörande betydelse för huruvida en elev blir 

behörig på gymnasiet eller ej. 

Hur viktiga är då digitala läromedel i främjandet av elevers kunskapsutveckling? I 

antologin Den nya läromedelsdebatten (2018) debatterar tolv skribenter, alla med en 

anknytning till skolan, som alla har sin version om läromedels betydelse i 

undervisningen. Alla tolv är överens om att läromedlets kvalitét är av betydelse men de 

är oense om i vilken grad läromedlet ska användas. Hallgren skriver i antologin 

(2018:41) att frågan om läromedel spelat en alldeles för liten roll i skoldebatten de 

senaste decennierna, något som för övrigt fler författare i antologin håller med om. Kan 

det vara så att läromedelsanvändning har större en påverkan på elevers 

kunskapsutveckling än vad man tidigare trott och hur förhåller man sig egentligen till 

läromedel i svenskämnet? 

Svenskämnet uppfattas av många som ett mer kreativt och mångsidigt ämne än 

andra skolämnen. I språkämnet svenska ska eleverna bland annat lära sig att läsa, skriva, 

tala, lyssna och samtala (LGR11) men också andra färdigheter som är kanske mer 

kopplade till elevernas vardagsvärld utanför skolan än vad andra ämnens innehåll är. 

                                                 
1 https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-

digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf 

 
2 https://www.aftonbladet.se/ledare/a/5VKWQ6/postnumret-ska-inte-avgora-skolresultat 

 
3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-

jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/ 

https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/5VKWQ6/postnumret-ska-inte-avgora-skolresultat
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
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Därtill hör bland annat etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och 

integritet i digitala och andra medier i olika sammanhang. (LGR11). Hagel (2014), Rosu 

(2016) och Kinnwall & Wendt (2013) har alla undersökt hur svensklärare på gymnasiet 

förhåller sig till läroboksanvändning i sin undervisning. Resultatet i respektive studie 

visade att svensklärarna förvisso använde läroböcker frekvent, ofta som en 

utgångspunkt för undervisningen, men att användning av en och samma lärobok ansågs 

hämmande och att många hade svårt att hitta en heltäckande lärobok för svenskämnet.  

 Det är därför av största intresse att undersöka verksamma högstadielärares 

attityder till digitala läromedelstjänster, som blivit allt vanligare i en allt mer digital 

skolverksamhet, och hur dessa lärare förhåller sig till det digitala läromedlet i sin 

svenskundervisning. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur ett antal verksamma svensklärare på 

högstadiet upplever att digitala läromedelstjänster fungerar inom ramen för deras 

svenskundervisning. Studien ämnar också att undersöka vilka förväntningar (om några) 

det finns på lärarna, från exempelvis skolledningen, angående deras användning av 

digitala läromedel i undervisningen. 

 

• Vad har svensklärarna för attityder till digitala läromedel i deras 

svenskundervisning? 

 

• Vilka förväntningar upplever lärarna att det finns från den enskilda skolans håll 

på användning av digitala läromedel i svenskundervisningen och hur har det 

digitala läromedlet implementerats? 
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3 Forskningsbakgrund och teori 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för forskningsbakgrunden för arbetet och studiens 

teoretiska utgångspunkter. För att aktualisera ämnet för studien kommer jag till en 

början redogöra för förändringar i skolans styrdokument angående digital kompetens 

med hänvisning till styr- och regeringsdokument. Sedermera kommer jag redogöra för 

aktuell forskning inom området för studiens centrala delar. 

3.1 Forskningsbakgrund 

I läroplanen för grundskolan (LGR11: 14–15) står det ”[att] läraren ska få [sic!] 

använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”.  

Från och med den 1 juli 2018 så har revideringar i styrdokumenten för 

grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen trätt i kraft. Dessa förändringar i 

styrdokumenten består i att man lagt in en allt större vikt på att eleverna ska tillägna sig 

digital kompetens. Skälen för denna förändring är enligt skolverket bland annat:  

• Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt. 

• För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att 

förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. 

• För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar 

Detta är bara några få av de motiveringar som finns för en ökad digital kompetens hos 

samhällsmedborgarna. I skolsammanhang ställer det höga krav på att läraren själv har 

förståelse och förmåga att tillämpa dessa förändringar. Här nedan kommenterar 

skolverket ytterligare förändringarna i styrdokumenten: 

 

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga 

att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier 

och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om [att] 

stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

med hjälp av digitala verktyg. (www.skolverket.se/temasidor/digitaliser-ing/digital-

kompetens) 

 

2015 tillsatte regeringen en kommitté som fick i uppdrag att lämna in förslag som 

syftade till höjda skolresultat, förbättrad kvalité i undervisningen samt förslag om en 

ökad likvärdighet i skolan. I rapporten4 framgår det att IT-kunskaper bland lärare och 

rektorer förvisso ökat, men att det fortfarande finns många som upplever att de inte har 

tillräcklig kompetens inom IT-området.  

                                                 
4 https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-

skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf 

https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
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Enligt undersökningen Digitala läromedel: tillgång eller börda? Av lärarnas 

riksförbund (2016) framkommer det att lärare i stor utsträckning inte lär sig särskilt 

mycket vid fortbildning. I intervjun svarar ungefär hälften av de 700 intervjuade lärarna 

att de utvecklar sin digitala kompetens genom eget intresse. 14% svarade att de lär sig 

genom fortbildning och 30% svarade att de anser sig behöva ytterligare digital 

kompetens. Undersökningen visade också på att en stor andel av lärarna la ner mycket 

tid på att producera eget material. Tid som istället hade kunnat läggas på undervisning. 

     Carla Haelermans (2017) har sammanställt forskning inom området för digitala 

verktyg/läromedel och gjort ett experiment som innefattade åtta klassrumsstudier om 

digitala läromedels effekter på elevers skolresultat på ett antal grundskolor i 

Nederländerna. Hon har i undersökningen kommit fram till följande: lärares attityder till 

digitala läromedel är av stor betydelse huruvida de har positiva effekter på elevers 

lärande eller ej, användandet av digitala läromedel visade på positiva effekter inom 

matematikämnet och även vissa delar av språkinlärning och inom matematikämnet 

visade sig de positiva effekterna mest för lågpresterande elever.  (Haelermans, 2017: 

12–14). Baserat på sina forskningsresultat kommer Haelerman med en rad olika 

rekommendationer på vad som kan göras på skolnivå, nationell nivå och på allmän nivå 

för att göra undervisningen med digitala läromedel så effektiv som möjligt. Hon 

påpekar b.la. att det bör läggas större vikt på fortbildning inom IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi, däribland digitala läromedel) och detta riktas framför allt till 

skolledare (Haelerman, 2017: 14). Hon betonar också vikten av att det behövs mer 

forskning om effekterna av digitala läromedel i undervisningen (ibid. :15) och att 

integrera IKT i lärarutbildningen (ibid. :15).  

Jan Hylén hänvisar i ifous förstudie: Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt 

(2013:18) till internationella undersökningar om IT i skolan där det påvisats att 

dataanvändning vid provtillfällen ger positiva resultat i ämnena matematik och vid 

uppsatsskrivning. Vidare skriver Hylén (2013:18) att det dock är oklart hur och varför 

dessa förbättrade resultat uppstår. 

Anna-Lena Nyström har i Användning av digitala läromedel och verktyg inom 

NO- och teknikundervisningen (2017) intervjuat fyra verksamma lärare samt gjort 

klassrumsobservationer på en högstadieskola. I undersökningen framkommer det att 

”Flera lärare nämner att de upplever att lärandet förbättrats.” (Nyström, 2017:26). 

     Ivan Cosic & Madeleine Axelsson-Blöhse (2016) har genomfört djupintervjuer 

med tre verksamma lärare och en IT-pedagog om digital undervisning. Dessa lärare 

upplever (precis som Haelerman kom fram till i sin studie) att digital kompetens och   

fortbildning är viktig för att den digitala undervisningen ska fungera, skriver Cosic & 

Axelssons-Blöhse (2016: 34). 

     Ann-Katrin Perselli har i Från datasal till en-till-en (2014) undersökt verksamma 

lärares erfarenheter av att använda digitala resurser i sin undervisning. I studien 

framkommer det att det finns ett brett spann mellan de intervjuade lärarnas attityder till 

de digitala resurserna och att det till stor del beror på deras olika kunskaper inom IT. 

Perselli (2014:201). Vidare skriver Perselli (2014:201) att lärare inte bör betraktas som 
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en homogen grupp eftersom varje enskild lärares undervisningsstil och didaktiska 

hållning utgörs av dennes persons personliga och levda erfarenheter. 

Juha Tuomi har i Digitala läromedel och didaktik – Upplevelsen av digitala och 

fysiska läromedel i gymnasiet (2017) undersökt elevers och lärares upplevelser av 

tryckta läromedel och digitala läromedel. I sitt arbete har han intervjuat tre verksamma 

gymnasielärare och tre gymnasieelever. I studien framkommer det att informanterna 

belyser både för- och nackdelar med användningen av såväl tryckta läromedel som 

digitala läromedel. Lärarnas upplevelser beskriver att det är svårt att hålla eleverna 

fokuserade på skoluppgifter när de använder sina datorer. Lärarna beskriver också att 

det är både positivt och negativt med att digitala läromedel uppdateras allteftersom: 

fördelen är att det digitala läromedlet alltid är aktuellt, nackdelen är att det innebär 

ytterligare planering och faktagranskning från lärarens sida innan användning till 

skillnad från en tryckt lärobok som i sig inte förändras över tid.  

Malmgren (1988, rev. 1996) skriver om hur svenskämnets innehåll debatterats, 

förändrats och kritiserats sedan införandet av den obligatoriska grundskolan på 1960-

talet. I samband med bland annat ökad invandring under 1960- och 1970-talet kom 

elevgrupperna att bli allt mer heterogena än vad de varit tidigare. Därmed kom behovet 

av en individanpassad undervisning att växa där heltäckande läromedel kom att spela en 

viktig roll då utbildade lärare i många delar av landet var en bristvara. Malmgren delar 

in svenskämnet i tre olika ämnesuppfattningar som han kallar 

svenskämneskonceptioner. Dessa tre är (1) svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, (2) svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och (3) svenska som 

färdighetsämne. Kanske är det punkt nummer två, svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne, som i undervisningssammanhang är allra svårast att utgå från på en i förhand 

bestämd arbetsgång med hjälp av läromedel. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

syftar i högre grad än de andra ämneskonceptionerna till att utgå från den aktuella 

elevgruppens förutsättningar och erfarenheter, skriver Malmgren (1988, rev. 1996:89). 

Det som framkommer i denna litteraturgenomgång är bland annat att det numer 

ställs allt högre krav på en digital kompetens i skolan och att det finns statistiskt 

säkerställd forskning som visar på förbättrade provresultat vid användning av en dator 

istället för papper och penna. Det framkommer också att somliga lärare anser sig ha för 

lite kunskaper inom IT för att ”fullt ut” kunna genomföra en bra undervisning men att 

det råder delade meningar bland lärare om hur man på bästa sätt tillägnar sig digital 

kompetens. Litteraturgenomgången visar också att lärares attityder (vilket troligtvis är 

kopplat till lärarens egen IT-kompetens) tycks avspegla sig på huruvida IT-

undervisningen anses vara effektiv eller ej och att attityder angående digitala läromedel 

tycks skifta bland lärare såväl som eleverna i dagens skola. Det framkommer också att 

det funnits en kamp, och kanske även fortfarande finns, om svenskämnets identitet och 

kärna. Vilket visar på modersmålsämnets bredd och komplexitet men också på vilken 

stor betydelse ämnet faktiskt har i den svenska skolan. 
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3.2 Digitala läromedel 

Hylén (2010, 67) skriver att det inte finns någon internationellt accepterad definition av 

vad läromedel är. Vidare skriver han att vad som ofta omnämns inom ramen för 

läromedel är något, ex. en lärobok (eller en digital lärplattform i det här fallet för 

digitala läromedel), som producerats i syfte att användas för lärande. Så här ställer 

Hylén (2010, 67) upp en schematisk beskrivning av digitala lärresurser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bildbeskrivning av digitala läromedel. 

 

Hylén (2010, 68) skriver vidare att begreppet digitala lärresurser dock har en mer 

tvetydig användningsfunktion och innefattar i princip allt som är digitalt och att dessa är 

multimodala och interaktiva och i detta begrepp innefattas såväl digitala dagstidningar 

som Wikipedia med förutsättningen att de används i undervisningssammanhang.  

 När jag i denna studie nämner digitala läromedel så kommer jag uteslutande att 

tala om det förlagsproducerade läromedlet som den aktuella skolan använder sig av. 

Denna definition innefattar att det digitala läromedlet ska: (1) vara förlagsproducerat 

och ämnat för undervisning i högstadiet, (2) utgå från grundskolans styrdokument och 

(3) fungera som en plattform för såväl uppgifter som kommunikation mellan lärare – 

elev.  De digitala läromedel som är aktuella för denna studie är: Gleerups digitala 

läromedel5 och Clioonline6 

3.3 Attityder 

Nationalencyklopedins förklaring på termen attityd lyder bland annat så här ”inom 

socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd vanligen för en varaktig 

                                                 
5 https://www.gleerups.se/digitala-laromedel 
6 https://www.clioonline.se/ 

Lärresurser 

Digitala  

lärresurser 

Läromedel 

Digitala  

läromedel 

https://www.gleerups.se/digitala-laromedel
https://www.clioonline.se/
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inställning som byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för 

eller emot något” 7 I psykologilexikon (2005) skriver Egidius att begreppet attityd 

använts sedan sent 1800-tal men att begreppet fått en förändrad innebörd i modern tid.  

Vidare skriver Egidius att en attityd har tre aspekter: en kognitiv som handlar om 

uppfattandet av ett fenomen, en emotionell som berör den känslomässiga reaktionen på 

det, och, en konativ aspekt som gäller strävan eller handlingsriktning.   

Sammanfattningsvis bildar dessa komponenter en individs övergripande inställning till 

något och man kan således tala om attityd som en persons förhållningssätt. En 

människas attityd till ett fenomen ligger nära dennes uppfattning om det.  

 

3.4 Digital kompetens 

Skolverket (2017, 7) skriver om digital kompetens och utgår från en av EU:s 

nyckelkomponenter i sin beskrivning av digitala läromedel. Detta är en kort 

sammanfattning:  

 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala 

verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och 

dess påverkan på ens liv. (Skolverket, 2017, 8) 

 

Hylén (2010, 54) skriver att uttrycket digital kompetens blivit allt vanligare sedan EU 

beslutade att digital kompetens ingår som en av åtta nyckelkomponenter för ett livslångt 

lärande. Livslångt lärande, vilket är starkt förankrat med skolans uppdrag att motivera 

eleverna till en livslång lust att lära. Förmågor som EU tycker behövs för att ”besitta” 

digital kompetens är, enligt Hylén (2010, 54), ”förmågan att söka, samla in och bearbeta 

information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma 

dess relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som 

man är medveten om det samband som finns mellan dem.”  

Digital kompetens handlar således inte bara om kunskaper och färdigheter utan 

också om värderingen att bland annat vilja fortsätta lära och utvecklas.  

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett didaktiskt perspektiv eftersom det är av intresse att de intervjuade 

lärarna svarar på vad, hur och varför de gör som de gör i sin undervisning. Det är 

relevant eftersom det ingår i lärares profession att motivera sin undervisning utifrån de 

didaktiska frågorna. Studien har också ett fenomenografiskt perspektiv då studien ämnar 

undersöka lärarnas upplevelser. 

  

                                                 
7 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/attityd
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4 Metod och material 

Här presenteras min valda metod samt det material som jag samlat in. I detta avsnitt 

kommer jag också föra en kritisk diskussion samt en motivering angående val av metod. 

Jag kommer också förklara varför jag valt att välja bort andra metoder.  

4.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Metoden jag har använt för att samla in material är forskningsintervjuer. Detta har skett 

med sex verksamma svensklärare på högstadiet. Jag har besökt fyra av lärarnas 

arbetsplats och genomfört intervjun där på plats. Två intervjuer är telefonintervjuer. 

Könsfördelningen bland mina informanter är fem kvinnor och en man. Intervjuerna är 

av kvalitativ karaktär och syftet med sådana intervjuer är, enligt Kvale & Brinkman 

(2014, 41), att förstå ämnen från de intervjuade personernas levda vardagsvärld – utifrån 

deras perspektiv. Metoden är relevant för undersökningen eftersom intervjuer är det 

enda sättet jag kan få reda verksamma svensklärares attityder till den egna praktiken 

som jag ämnar undersöka i min studie.  

 

4.2 Metod för insamling av material 

Jag har låtit de intervjuade lärarna fått relativt fritt spelrum utifrån en tydlig 

frågestruktur, en så kallad semistrukturerad intervju.  

I direkt anslutning till intervjuerna har jag fört en loggbok där jag skrivit ner mina 

reaktioner som jag upplevde under intervjun. På så vis blir intervjun mer levande efteråt 

enligt Trost (2010: 79) och detta arbetssätt har således underlättat mitt arbete med 

transkriberingen. 

Vid mina intervjuer har jag använt min smartphone för inspelning. Det har sina 

för- och nackdelar som jag nedan i avsnittet om kritik mot metod och material kommer 

diskutera.  

 

4.2.1 Fenomenografiska intervjuer 

Fenomenografiska intervjuer ska följa vissa kriterier, bland annat att intervjuerna är 

halvstrukturerade och tematiska, skriver Dahlgren & Johansson (2015, 166). De skriver 

vidare att det innebär att intervjuguiden ska innehålla relativt få frågor och att dialogen 

mellan den intervjuade och intervjuaren till stor del beror på vilket svar som ges av den 

intervjuade. Kvale (2014, 173) skriver att ju mer spontan intervjuproceduren är, desto 

utförligare svar kan man väntas få, till skillnad från strukturerade intervjuer.  
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4.2.2 Urval 

Efter upprepade försök att via mail kontakta lärare insåg jag snabbt att det var lönlöst. 

Jag begav mig därefter ut till skolorna för att väl på plats försöka få tag i lärare att 

intervjua. Det visade sig vara ett vinnande koncept. Alla lärare utom ”Maria” har jag fått 

tag i genom att besöka skolor i Västerbotten. Maria fick jag tag i via en Facebook-grupp 

för svensklärare där jag sände ut en förfrågan ifall någon kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Jag hade således ingen tidigare anknytning till intervjupersonerna. 

Kriterierna för mina intervjupersoner är: (1) att de är verksamma svensklärare och  

(2) att de använder sig av/har använt sig av ett förlagsproducerat digitalt läromedel i sin 

svenskundervisning.  

 

4.3 Metod för analys 

Analysmetoden för intervjuerna är en kvalitativ innehållsanalys där jag avsett att finna 

en djupare förståelse i det jag undersökt. Jag har valt att transkribera mina intervjuer 

relativt talspråkligt. Jag har också valt att inte skriva ut mikropauser, mm:anden etc. 

Detta för att enkelt bilda passager utifrån intervjupersonernas uttalanden som jag sedan 

ringat in, analyserat och jämfört med varandra. Eftersom studien inte närstuderar 

intervjusvaren ur en språklig eller grammatisk synvinkel utan fokuserar på innehållet så 

har jag istället lagt större vikt på att identifiera vad som sägs och sedermera jämfört det 

med de olika informanternas uttalanden.  

4.3.1 Fenomenografisk metodansats 

Dahlgren & Johansson (Fejes & Thornberg red. 2015, 162) skriver att fenomenografin 

syftar till att beskriva individers sätt att förstå ett visst eller olika fenomen i sin omvärld. 

Vidare så är det en metodansats med vilken man kan analysera data från enskilda 

individer, ofta i form av halvstrukturerade intervjuer, skriver Dahlgren & Johansson 

(ibid.).  

Min studie har således en fenomenografisk forsknings- /metodansats. Uljens 

(1989, 10) skriver att man inom fenomenografin intresserar sig om människors 

uppfattningar av olika aspekter på omvärlden.  Vidare skriver Uljens (1989, 14) att 

fenomenografin utgår från att det finns en verklighet utanför människan men att 

verklighetens betydelse konstitueras av hur människan uppfattar den.  

Fenomenet jag kommer undersöka genom mina intervjuer är digitala läromedel 

som ett primärt fenomen. Uljens (1989, 30–31) skriver att människors utsagor och 

uppfattningar om detta primära fenomen såklart kan ändras.  

I litteraturgenomgången framgår det att många lärare skulle vilja ha en ökad 

fortbildning för att förbättra sin digitala kompetens och att digitala hjälpmedel i vissa 

fall lett till förbättrade provresultat. Även om detta skulle vara, och kanske till och med 

är, statistiskt säkerställda data så gör det inte min undersökning utifrån den 

fenomenografiska forskningsmetoden mindre relevant för det eftersom jag ämnar 
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undersöka just dessa verksamma svensklärares egna uppfattningar om sin egen 

vardagspraktik med digitala läromedel sett utifrån deras föreställningsvärld. 

 

4.3.2 Fenomenografisk analysmodell 

Jag har valt att följa Dahlgren & Johanssons (2015, 167–171) exempel i boken Handbok 

i kvalitativ analys för en analys av kvalitativa forskningsintervjuer som följer i sju steg:  

 

1. Bekanta sig med materialet. Vilket innebär att läsa de transkriberade intervjuerna om 

och om igen. 

 

2. Kondensation. Här försöker man hitta det mest betydelsefulla i intervjupersonernas 

uttalanden för att de sedan ska kunna jämföras mellan intervjupersonernas svar. Jag har 

som i exemplet jobbat med fysiska papper och använt penna för att kunna skriva 

kommenterar. Passager, alltså längre utläggningar, inringas och uppmärksammas. 

 

3. Jämförelse. Här är det tänkt att man ska försöka hitta likheter och skillnader i 

intervjupersonernas uttalanden. 

4. Gruppering. I detta steg ska likheterna och skillnaderna fogas samman och sättas i 

relation till varandra. Dessa bildar således kategorier. 

 

5. Artikulering. I detta steg står likheterna i intervjupersonernas uttalanden i fokus. I 

min studie har det exempelvis kunnat vara att lärare 1 upplever att den dåliga 

internetuppkopplingen på skolan försvårar den digitala undervisningen och lärare 2 

upplever att sin egen och elevernas datorer krånglar. Dessa (o)likheter kan således bilda 

kategorin ”tekniskt strul” som syftar till steg 6, att namnge kategorierna.  

 

6. Namnge kategorierna. Här framträder det mest signifikanta i intervjumaterialet. Detta 

steg belyser att det ”tekniska strulet” som beskrevs i steg 5 är av olika karaktärer och 

har olika bakomliggande orsaker.  

 

7. Kontrastiv fas. Här ska alla passager (långa uttalanden) granskas ytterligare för att se 

ifall de får plats i ytterligare någon kategori.  

 

4.3.3 Kritik mot metod och material 

Studiens styrkor är intervjuerna. Eftersom de avser att upptäcka för att sedan tolka 

lärares attityder till sin egen användning och erfarenhet av digitala läromedel i sin 

undervisning. Samtidigt som intervjuerna är studiens styrka så är det också dess 

svaghet. Inför intervjuerna har jag övat intervjutekniker och på att vara snabb på att 

följa upp svar som ”ibland, då och då, ofta, regelbundet” som Stukát (2011: 44) menar 

måste få konkreta definitioner. Det har varit lättare sagt än gjort och det visade sig även 
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vid genomlyssnandet av intervjuerna då de skulle transkriberas. Hade jag varit en mer 

erfaren intervjuare hade jag kunnat följa upp vissa svar bättre än vad jag gjort. Det kan 

också vara svårt för mig som intervjuar att upprätthålla en objektivitet som i allra högsta 

grad är nödvändig.  

En till svaghet är att svaren på intervjufrågorna inte på något sätt är representativa 

för lärarkåren. Hade jag till exempel intervjuat fler lärare hade deras uppfattningar om 

digitala läromedel kunnat få en större spridning.  Svaren är högst individuella och en 

annan undersökning med samma intervjufrågor skulle kunna ett helt annat utfall. Dock 

går det försvara med att vilka svar som än ges från de intervjuade så belyser de en 

verklighet för dem. Dessutom ger deras svar en ökad förståelse för en verklighet i 

skolan som troligtvis jag själv, men även andra som läser studien, kommer att ha nytta 

av i sin nuvarande eller framtida lärargärning. 

Vid mina intervjuer har jag använt mig av min mobiltelefon för ljudinspelning. 

Vid telefonintervjuerna använde jag en surfplatta för att spela in samtalen.  En sån 

apparat bär med sig både för- och nackdelar. Fördelar är enligt Trost (2010:74) bland 

annat att man som intervjuare i efterhand kan lyssna till tonfall och ordval obegränsat 

med gånger efteråt. Det går också skriva ut intervjun ordagrant efteråt och således läsa 

vad som sagts. Han menar också på att man som intervjuare själv kan lära sig mycket, 

ex. vad man gjorde bra och dåligt under intervjun. Vidare skriver han att det underlättar 

med en ljudupptagare eftersom man inte behöver skriva ned vad som sägs för hand och 

man kan således fokusera på frågorna och svaren vid intervjun.  

Nackdelar är enligt Trost (2010: 74–75) att det tar lång tid att lyssna till 

inspelningarna och att det kan vara besvärligt att hålla på att spola fram och tillbaka för 

att ta reda på en liten detalj. Även gester och mimik går förlorade vid bara 

röstupptagning. 

 

4.3.4 Etiska aspekter kring metod och material 

Jag har valt att presentera mina intervjupersoner med pseudonym i min studie i syfte att 

dölja deras identitet och för att ingenting ska kunna kopplas till dem som person. Detta i 

enlighet med den intervjuguide som Kvale (2014) beskriver men också utifrån 

Forskningsrådets etiska principer (2002). Mina intervjupersoner består av fem kvinnor 

och en man och de kommer få påhittade namn utifrån deras könstillhörighet.  

Vid intervjuer är det ytterst viktigt med etiska riktlinjer. Det gäller såväl under 

intervjun som vid framställningen av den intervjuades uttalanden efteråt. Kvale & 

Brinkman (2014, 99) menar på att den etiska aspekten genompryglar hela processen – 

från planeringen av intervjun till analysen av den i efterhand. Därför har jag övat på att 

göra intervjuer innan jag genomfört dem och jag har också läst in mig på relevanta 

intervjuhandböcker.  

Ämnet för diskussion i intervjuerna är inte på något sätt kontroversiellt eller 

känsligt ur en etisk synpunkt vilket har varit oerhört tacksamt genom min studie.  
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5 Resultat 

Jag kommer först presentera varje intervjuperson var för sig och sammanfatta deras 

enskilda svar på intervjufrågorna. Sedan kommer jag i Kapitel 5.7 jämföra deras svar 

med varandras och ställa det i relation till forskningsfrågorna. Stukát (2005, 135–140) 

menar på att tabeller även kan användas vid kvalitativa studier när det handlar om 

exempelvis intervjusvar (även om det är vanligare med tabeller vid kvantitativa studier). 

Jag har därför valt att presentera utvalda delar av resultatet som jag anser vara lämpade 

för tabellform i tabeller. Delvis för att ge läsaren ett tillfälle att stanna upp från den 

flytande texten men också för tydlighetens skull.   

5.1 Sara 

Sara arbetar på en kommunal skola i norra Sverige och har jobbat som högstadielärare i 

14 år. Första gången hon använde sig av ett heltäckande digitalt läromedel i sin 

undervisning var för ungefär tre år sedan i samband med att hennes högstadieskola 

införde en-till-en: alltså att varje elev fick en egen dator. Det digitala läromedel som 

tillhandahålls av skolan är Gleerups digitala läromedel.  

Sara kände sig obekväm vid första användningen av det digitala läromedlet. Hon 

upplevde det som ganska svårt och var van att från tidigare plocka lite material från här 

och var till sin svenskundervisning. Hon menar också att det var svårt för eleverna 

eftersom det var nytt för dem också och att Saras eget motstånd till användningen av det 

digitala läromedlet troligtvis smittade av sig på eleverna. Svårigheter som Sara 

upplevde bland eleverna var bland annat att vissa hade svårt att navigera på det digitala 

läromedlet. De hade svårt att hitta från text till uppgift och kunde ibland tappa bort sig.  

Sara sa också att hon själv hade svårt att navigera och att hon föredrog att ha en 

riktigt bok att bläddra och stryka under i. Vidare medger hon att [den digitala] 

kunskapen möjligtvis saknades hos henen och att undervisningen kanske hade kunnat 

utformats på ett mer kreativt sätt om hon hade tagit sig tiden att skaffat den. 

Sara menar att svenskämnet är ett kreativt ämne och hon kände till en början att 

svenskundervisningen hämmades på grund av det digitala läromedlet.  

Hon fick en, och endast en, fortbildning om det digitala läromedlet innan själva 

användningen i form av en gemensam genomgång där det visades funktioner som hon 

ännu aldrig använt i sin undervisning. Hon hade gärna sett en ytterligare fortbildning i 

form av en workshop där man exempelvis skulle få prova på att planera ett moment 

utifrån och inom det digitala läromedlet.  

I dagsläget använder Sara det digitala läromedlet i ungefär 20% av 

svenskundervisningen och hon känner fortfarande osäkerhet inför själva användandet av 

det digitala läromedlet.  

 

Nu är jag såhär lite, då när jag väl ska använda det så blir de lite den här 

tröskeln att jamen juste, nu såhär, hur var det nura, vahetere, aa ni får gå in 

och läsa på Gleerups liksom. De e, de e ju liksom inte.. ee, a men det finns nog 
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ett litet motstånd hos, hos mej, de gör det, aa. (Utdrag från intervju med 

”Sara” 2018-09-17) 

 

Det som Sara tycker fungerar bra i sin undervisning med det digitala läromedlet är 

att läromedlet innefattar ett brett innehåll och att det ger en viss trygghet och en grund 

att utgå från i planeringen av sin undervisning. Det kan exempelvis handla om ett 

arbetsområde i litteraturhistoria där lärare 1 då kan gå in på Gleerups och titta vad som 

tas upp där för att få med allt som är av relevans. Hon tycker också det är bra att 

eleverna kan lyssna på texterna och att det finns filmer samt bildstöd vilket gör 

undervisningen varierad.  

Det som Sara tycker fungerar mindre bra är att det är svårt att hitta på det digitala 

läromedlet och det upplevs som krångligt för vissa elever. Hon menar också på att 

eleverna snarare konsumerar information och kunskap än producerar eget vid 

användningen av Gleerups. Det kan röra sig om att eleverna går in och läser och svarar 

på några frågor istället för att producera någonting eget. 

Avslutningsvis säger Sara att hon använder sig av det digitala läromedlet både 

som en bas, en slags ram för undervisningen, men också som ett komplement till annan 

undervisning utanför det digitala läromedlet. Som sista ord säger Sara att det är bra att 

det digitala läromedlet finns men att det än så länge behövs andra läromedel också. 

 

5.2 Niclas 

Niclas arbetar på en kommunal skola i norra Sverige och har jobbat som lärare i elva 

och ett halvt år. Första gången han använde ett digitalt läromedel i undervisningen var 

under läsåret 2017 och detta läromedel var Gleerups som han fortfarande använder. 

Första användningen av det digitala läromedlet var som vilket nytt läromedel som helst 

menar Niclas. I början blev det en del teknisk support från hans sida till eleverna och att 

det tog upp den första tiden. Niclas har för vana att upptäcka och utvärdera nytt material 

tillsammans med eleverna vilket bidrog till en viss trygghet för hans del.  

Rent tekniskt sett kände sig Niclas bekväm vid första användningen av det digitala 

läromedlet men tyckte att undervisningen fick en tråkig touch och blev fyrkantig.  

 

Ja tycker ju personligen att svenskämnet inte är uppbyggt för att användas av 

läromedel. Jag tycker läromedel sänker för mycket . . . Va, va ska man säga, tar 

bort kreativiteten så mycket hos eleverna å, å då tappar man väldigt, väldigt 

mycket av ämnets karaktär och uppbyggnad tycker jag. (Utdrag från intervju 

med ”Niclas” 2018-09-21) 

 

Niclas medger att hen upplevde det digitala läromedlet som lite bökigt den första tiden 

med alla knapptryck som finns men att det löste sig genom att hen tittade igenom det 

innan lektionerna samt att hen tillsammans med eleverna testade sig fram tillsammans.  
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Han fick en fortbildningskurs i form av en föreläsning av Gleerups. Niclas 

upplevde fortbildningskursen som ganska grundlig och skulle gärna velat ha mer 

fortbildning för att kunna spetsa till undervisningen. Han säger dock att man som lärare 

ställs inför ett val: antingen kan man själv grotta ned sig i läromedlet, titta på 

youtubefilmer m.m., eller så nöjer man sig med det man redan behärskar. Niclas säger 

att han besitter en ganska bra digital kompetens. 

Niclas använder det digitala läromedlet i en relativt liten del av sin 

svenskundervisning och då mest som komplettering i form av extrauppgifter.  

Det som Niclas tycker är bra med det digitala läromedlet är att det bland annat 

finns talsyntes men också extrauppgifter som eleverna kan gå till ifall de är klara med 

något annat arbete utanför det digitala läromedlet. Han säger också att det kan fungera 

bra som introduktion till ett ämnesområde och att det digitala läromedlet kan komma till 

hjälp för vikarier ifall han skulle bli sjuk eller tvingas vara hemma av andra skäl. 

Det som Niclas beskriver som mindre bra med det digitala läromedlet rör sig inte 

om den tekniska biten (och att det skulle vara bökigt) utan snarare att det begränsar 

undervisningen och gör den fyrkantig. Eftersom han i stort sett aldrig under sina 11 år 

som lärare utgått från ett specifikt läromedel så har en svårt att anpassa sin undervisning 

och tidigare materialbank utifrån ett heltäckande digitalt läromedel. 

Angående att eleverna, utifrån de nya tilläggen i läroplanen, ska tillägna sig digital 

kompetens så ser ändå Niclas möjligheter att utveckla dessa med hjälp av Gleerups. 

Detta i form av eleverna får arbeta med professionella, mer yrkeslivsanpassade, 

program och att den digitala kompetensen överlag utvecklas genom att man jobbar i 

Gleerups. Dock menar han på att digital kompetens överlag kanske är mer kopplat till 

värdegrund och hur en ska bete sig och värdera digitala situationer, kanske situationer 

som är mer kopplade till elevernas vardagsliv, än hur de ska göra skolarbete på en 

digital plattform 

5.3 Maria 

Maria arbetar på en fristående högstadieskola i södra Sverige och har arbetat som lärare 

i sju år. Skolan som hon arbetar på har en Montessoriinriktning vilket är ett pedagogiskt 

förhållningssätt där man låter eleverna utvecklas på deras egna villkor och i sin egen 

takt. Gleerups är det digitala läromedel som hon använder sig av i sin undervisning och 

första gången Maria använde det var under vårterminen   2018. 

Vid första användningen kändes det ovant att arbeta med en sån stor textmängd 

som det digitala läromedlet innehöll eftersom Maria var van att plocka material från lite 

här och där. Det var med andra ord mycket text att sätta sig in i tycker Maria men hon 

likställer ändå övergången till det digitala läromedlet som att byta mellan en analog 

lärobok till en annan, ny, analog lärobok.  

Hon kände sig inte bekväm vid första användningen, dels för att det var nytt och 

ovant men också för att hennes skola fick läromedlet på prov och utan introduktion. 
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Maria försökte dock tänka positivt och testade sig fram tillsammans med sina elever 

som också hade en positiv inställning till det nya digitala läromedlet överlag.  

Efter att hon och hennes elever använt Gleerups på prov en termin så kom det 

slutligen personal från Gleerups och höll en introduktionskurs. Den tyckte Maria var bra 

och att den kom lägligt eftersom att det ju under provperioden hade dykt upp en massa 

frågor som kanske inte annars funnits om de inte hade haft läromedlet på prov innan. 

Introduktionskursen tycker lärare 3 var tillräcklig eftersom att man som lärare hur som 

helst måste arbeta igenom materialet själv och göra det till sitt eget.  

Angående sin användning av Gleerups och som svar på frågan om hur många 

procent det digitala läromedlet används i hennes svenskundervisning säger Maria:  

 

(..) så fort det är nå, nåt fakta som jag vill, så går jag till Gleerups, argumentation 

eller, du vet, sådära, ehh, aa nåt begrepp jag vill beskriva, så att hur många 

procent? Ehm ja, vad ska jag säga, kanske 20 procent hittills. Men, men tanken är 

ju att de ska bli mer så att säga. (Utdrag från intervju med ”Maria” 2018-09-24) 

 

 

Hon använder Gleerups som ett ramverk/en utgångspunkt för sin undervisning så som 

läroböcker tidigare fungerat. Hon gör dock planeringar utanför Gleerups ramar.  

Det som Maria tycker fungerar bra med Gleerups och hennes undervisning är att 

allt material finns samlat på ett ställe vilket underlättar det administrativa. Hon tycker 

också det är positivt att det finns ett supportformulär där elever, såväl som lärare, kan 

ställa frågor till Gleerups ifall det skulle krångla eller dyka upp några svårigheter. 

Vidare tycker Maria att hon förlorar lite kontroll över klassrummet med det nya digitala 

läromedlet, vilket hon inte nödvändigtvis betonar som något negativt. Nu kan hon låta 

eleverna jobba på själva eftersom läromedlet erbjuder omedelbar feedback. Hon säger 

att förut så gjorde man övningar och sedan gick man igenom dem i helklass men nu så 

jobbar eleverna på själva och så får man se var dom hamnar. Skulle det vara så att en 

elev inte gjort uppgiften så kan hon som lärare enkelt gå in på Gleerups och se det. 

Maria upplever att elevtiden, där eleverna aktivt jobbar för sig själva, är högre med 

Gleerups än innan och detta ser hon som något positivt.  

Det som Maria upplever fungerar mindre bra med Gleerups är att det inte alltid är 

tydligt vilka kunskapskrav som eleverna jobbar mot och att det vore bra ifall Gleerups 

kunde tillhandahålla bedömingsmatriser. Hon saknar också en planeringssida inne på 

Gleerups och menar att sådant måste göras på andra plattformar.  

5.4 Elin 

Elin arbetar på en högstadieskola som är belägen i norra Sverige och hon har arbetat 

som lärare i 18 år på olika skolor. Första gången hon använde sig av ett heltäckande 

digitalt läromedel var läsåret 2014/2015. Det läromedlet byttes ut mot ett nytt, 

Clioonline, som hon använt sedan 2016. Denna redogörelse kommer uteslutande handla 

om det digitala läromedlet Clioonline och Elins användning och uppfattning om det.  
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Hon upplever att det var struligt i början, dels för att alla elever inte hade varsin 

dator men också dels för att hon inte tycker att språkämnen är utvecklade för att styras 

av läromedel. En uppfattning som hon håller fast vid än idag.  

 

Eh, de känns som att de varken finns ett digitalt eller skrivet läromedel som täcker 

in ämnet svenska fullt ut eftersom man alltid plockar så mycket . . . runtomkring, 

just i svenska. (Utdrag från intervju med ”Elin” 2018-09-25) 

 

Elin beskriver en rad tekniska problem som hon upplevde i början av sin användning 

med Clioonline, bland annat att internet inte alltid fungerade men också att eleverna 

kunde komma till lektionerna utan ström i sin dator och utan laddare med sig. Det är 

problem som enligt henne återstår än idag. 

 

Det är inte alltid du kan räkna med att du har både ljud och bild till exempel för att 

inställningarna är olika från en Dell till en HP [olika datorer], och så. . . Så det är 

mycket såna saker som spelar in som inte har med läromedlet att göra. Eh, så det är 

väl kanske mer de som gör att man blir obekväm mer än själva läromedlet. (Utdrag 

från intervju med ”Elin” 2018-09-25) 

 

Elin och hennes kollegor fick en fortbildning av Clioonline’s egna utbildare i form av en 

videolänk och den tyckte Elin var tillräcklig. Hon säger vidare att det såklart alltid kan 

behövas mer utbildning men att det är inget man får när man köper en annan lärobok 

heller och att man som lärare själv får sätta sig in i läromedlet. Istället för ytterligare 

fortbildning hade hon gärna sett att hon och hennes kollegor fått tid att sätta sig ned 

tillsammans och bolla idéer. 

Något Elin lyfter fram som bra med det Clioonline i relation till att man själv får 

testa sig fram är deras chattfunktion. Hon upplever att Clioonline är snabba på att svara 

på frågor vid funderingar och att kommunikationen överlag är god.  

Elin säger att hon använder det digitala läromedlet i ungefär 20% av sin 

svenskundervisning och angående saker som fungerar bra lyfter hon bland annat fram 

funktionen att det går dela kortare texter och att det går göra egna arbetsmoment där 

man själv skriver frågor och lägger in egna dokument i det digitala läromedlet som hon 

sedan kan dela med eleverna. 

Som mindre bra lyfter Elin fram att läromedlet är ganska tunt om än det blivit mer 

innehållsrikt över tid. Hon säger också att eleverna, trots att dom alla har varsin dator 

idag, inte riktigt är fullt så digitaliserade som dem borde vara och att det finns mycket 

jobb kvar för att få eleverna att använda sina datorer som arbetsredskap. Överlag är det 

mycket tekniska problem utanför läromedlet i sig som Elin lyfter fram som 

problematiskt och mindre bra. 

Avslutningsvis säger hon att hennes användning av det digitala läromedlet, som i 

dagsläget ligger på ca 20% av hennes totala svenskundervisning, troligtvis kommer öka 

över tid. För att hon ska kunna använda läromedlet som en bas för sin undervisning 

krävs vissa justeringar och förbättringar inom det digitala läromedlet.  
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5.5 Karin 

Karin har arbetat som lärare i cirka 14 år och just nu arbetar hon på en högstadieskola 

som är belägen i norra Sverige. Gleerups är det digitala läromedel som hennes skola 

använder sig av. Första gången hon testade det digitala läromedlet var i hennes 

engelskundervisning.  

Hon kände sig bekväm vid första användandet av läromedlet och var hela tiden 

ärlig mot eleverna som upplevde var positiva till det nya läromedlet alldeles i början.  

 

Så från början efter varje lektion när vi hade använt de där så frågade jag ”hur 

upplevde ni det här?” och ja, ”vad var bra? Var det något som var konstigt, svårt att 

förstå?” och sådär. (Utdrag från intervju med ”Karin” 2018-09-27) 

 

Svårigheter som Karin upplevde i början av sin användning var att det var svårt att 

orientera sig på läromedlet och det tycker hon fortfarande. Hon upplever än idag att 

elever ställer frågor som ”var låg det där?” och ”vars är jag nu?”. För att kunna besvara 

dessa frågor menar Karin på att hon själv måste gå igenom relevanta avsnitt och 

övningar just innan lektionen och att det många gånger är en omöjlighet då vissa 

lektioner ligger tätt inpå varandra.  

Karin fick inte gå någon fortbildningskurs innan hennes första användning. Dock 

blev hon erbjuden fortbildning ett tag in på terminen som hon tackade nej till pga. 

tidsbrist men också för att hon med tiden, tillsammans med eleverna, lärt sig någorlunda 

hur det digitala läromedlet är uppbyggt. Karin föredrar dessutom att själv lära sig nya på 

egen hand genom att prova sig fram.  

Fördelar som Karin upplever med det digitala läromedlet är att elever som 

behöver mer tid kan lyssna på en text flera gånger. Hon lyfter även fram att elever 

enkelt kan komma åt uppgifter hemifrån ifall de är sjuka eller av annan anledning 

behöver jobba med skolarbete hemma. 

Samtidigt som Karin betonar dessa fördelar ser hon även nackdelar i 

användningen av det digitala läromedlet. Hon upplever att eleverna sitter mycket enskilt 

framför sina datorer och att det är på bekostnad av att man i klassen utvecklar tankar 

tillsammans och diskuterar. Angående självrättande övningar och mycket individuellt 

arbete säger Karin: 

 

Eh, nackdelen kan eventuellt va större. Jag är ju av den uppfattningen att man lär 

bäst tillsammans med andra å man. . . Ja, får ju ett bättre klimat då tänk, tycker jag. 

Det blir roligare. (Utdrag från intervju med ”Karin” 2018-09-27) 

 

Karin upplever att det förs en dialog sinsemellan kollegor angående för- och nackdelar 

med det digitala läromedlet och huruvida man bör köpa in extra läromedelsböcker till 

elever med särskilda behov. 
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I dagsläget ser hon inga större möjligheter att utveckla elevernas digitala 

kompetens (i förhållande till den nya läroplanen) med hjälp av Gleerups men att man får 

ha lite överseende eftersom det är relativt nytt. 

5.6 Linda 

Linda har arbetat som lärare på högstadiet i 19 år och har alltid arbetat på skolor belägna 

i norra Sverige. Första gången hon provade ett digitalt läromedel var 2017 och det 

digitala läromedlet var Clioonline. Detta läromedel använder hon och hennes skola 

fortfarande. 

Linda beskriver hennes första användning av det digitala läromedlet som nervöst 

och struligt. Hon säger att hennes skola har haft mycket strul sen tidigare med teknik 

och internet som inte fungerat m.m., vilket gjorde att hon kände sig obekväm.  

Innan hon började använda Clioonline så kom det en utbildare från Clioonline 

som var på skolan i ungefär två timmar. Sen dess har den utbildaren kommit fler gånger 

och Linda tycker det är inspirerande och roligt när väl utbildaren kommer till skolan  

men beskriver det såhär:  

 

Jamen alltså dom gångerna då hon är här så blir man ju inspirerad och det känns 

roligt. Men sen är det ju så, då är det oftast nånting såhära ”det här konceptet 

innehåller de här och de här men ni har inte hela paketet så ni kan bara använda 

delar” å då faller ju poängen med vissa saker, alltså att man inte har allt. (Utdrag 

från intervju med ”Linda” 2018-10-02) 

 

Hon menar på att det finns olika paket där det finns ett grundutbud och andra utbud för 

exempelvis provdelar.  

 

Men första terminen var de inte säkert att vi skulle ha kvar det [läromedlet: 

Clioonline] och därför kände jag såhär ”jaa, man kan lägga ner jättemycket tid och 

energi på de här eller så väntar man å ser om det blir kvar”. (Utdrag från intervju 

med ”Linda” 2018-10-02) 

 

Linda beskriver en slags oro inför att grotta ned sig för mycket i något eftersom att hon 

genom sin långa arbetslivserfarenhet som lärare sett hur olika tekniska program/system 

kommit och gått.  

Linda använder Clioonline i uppskattningsvis 10% av hennes totala 

svenskundervisning. Hon tycker om upplägget på det digitala läromedlet och det 

fungerar bra när eleverna går in och jobbar med läsguider eller någon annan uppgift. 

Vidare säger hon att hon som lärare måste vara avgränsande för att undervisningen med 

Clioonline ska fungera.  

Hon tycker det fungerar mindre bra då eleverna släpps fria att arbeta med vad de 

vill för det slutar ofta med att dom inte vet var i läromedlet dom befinner sig, säger 

Linda. Hon tycker också det är svårt att vara kompensatorisk när det gäller den digitala 
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biten. Saknar en elev dator eller ifall en elevs dator är trasig upplever hon det som svårt 

att kompensera för det vilket hon menar på sikt bidrar till att svaga elever blir ännu 

svagare eftersom att det oftast är de svaga eleverna som tenderar att komma till 

lektioner utan dator. 

Avslutningsvis säger Linda att hon ser positivt på framtiden och att hon såklart 

ska hänga med i den digitala utvecklingen oavsett vilken riktning skolan eller 

kommunen väljer att ta. 

 

5.7 En jämförande analys mellan lärarnas intervjusvar i förhållande 

till tidigare forskning 

 

Jag har valt att använda mig av tabeller för dessa punkter. Detta för att göra en mer 

lättöverskådlig jämförelse av resultatet från mina intervjuer.  

Tabell 1.  Huruvida de intervjuade lärarna uppfattade det som  svårt/enkelt vid första användningen av 

det digitala läromedlet: 

 

Lärare: Enkelt Ganska svårt Svårt 

Sara           X 

Niclas     X   

Maria                  X 

Elin             X  

Karin             X  

Linda       X 

 

Som vi kan se i Tabell 1. är det bara Niclas som upplever det som enkelt vid första 

användningen av det digitala läromedlet. Anledningar som han nämner är bland annat 

att han är teknisk kunnig sen tidigare och har för vana att testa nya saker med eleverna. 

Sara, Maria och Linda som upplevde första användningen som svår nämner 

ovana, svårt att navigera, mycket nytt att sätta sig in i och tekniskt strul, för att ta några 

exempel, till varför det upplevdes som svårt.  

Elin och Karin som upplevde det som ganska svårt nämner att det förvisso var 

svårt men att de mötte det nya digitala läromedlet med optimism och spänning. Karin 

säger att hon prövade sig fram och var ärlig med eleverna om hennes ovana och att 

hennes elever var peppade på det nya läromedlet.  
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Tabell 2. Fick informanterna gå någon fortbildningskurs innan första användningen av det digitala 

läromedlet?  

 

Lärare: Ja Nej Nej – men i efterhand 

Sara X   

Niclas X   

Maria                  X 

Elin X   

Karin  X  

Linda X   

 

Maria och Karin fick inte gå någon fortbildningskurs innan de började använda det 

digitala läromedlet i sin undervisning. Maria, som hade det digitala läromedlet på prov, 

fick dock gå en fortbildningskurs i efterhand och Karin blev i efterhand erbjuden 

fortbildning men tackade nej. 

 

Tabell 3. Är informanterna nöjda med den fortbildning de fått?  

 

Lärare: Ja Nej 

Sara   X 

Niclas   X 

Maria X  

Elin X  

Karin -  

Linda   X 

 

Anmärkning. Eftersom Karin fick erbjudande om fortbildning 

men tackade nej så kunde hon inte ge något svar på frågan. Därav tecknet: - 

 

Maria, som hade haft det digitala läromedlet på prov, tyckte fortbildningen var bra. Dels 

för att hon hade fått prova på att använda det och därmed visste vad hon skulle fråga 

och dels för hon menar på att man som lärare själv måste arbeta sig igenom 

undervisningsmaterialet vare sig det rör sig om tryckta eller digitala läromedel. 

Elin resonerar i liknande banor som Maria. Hon menar på att man själv får sätta 

sig in i läromedlet och betonar också den goda kommunikationen med personerna 

bakom läromedlet och menar på att en ytterligare fortbildning känns onödig. 
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Sara, Niclas och Linda hade gärna sett en möjlighet till ytterligare fortbildning. 

Sara skulle vilja att det skedde i form av en workshop där man fick prova på att planera 

ämnesområden tillsammans med fortbildningspersonal.  

Niclas skulle vilja ha ytterligare fortbildning trots att han redan är teknikkunnig 

för att kunna ”spetsa till” sin undervisning. Han betonar dock också att det är lite upp 

till varje enskild lärare att antingen fortsätta göra det man är bekväm med eller grotta 

ned sig, angående läromedlet.  

Linda, som fått flera fortbildningstillfällen, hade också gärna sett att det skedde 

mer kontinuerligt i form av en kombination mellan föreläsningar och workshops. Hon 

säger att hon blir motiverad av regelbundna uppföljningar.  

I mina intervjupersoners svar går det tyda att alla mer eller mindre önskar en 

ytterligare tid avsatt för det digitala läromedlet, vare sig det rör sig om eget utforskande 

eller ytterligare fortbildning i form av antingen föreläsningar och/eller workshops.  

Tabell 4.  Hur många procent av sin undervisning använder informanterna det digitala läromedlet i sin 

svenskundervisning?  

 

Lärare: Uppskattningsvis 

Sara 20% 

Niclas 10% 

Maria 20% 

Elin 20% 

Karin Mindre än 10%  

Linda 10% 

 

Ingen av de intervjuade lärarna uppger att de använder det digitala läromedlet mer än i 

20% av sin nuvarande svenskundervisning och anledningarna till det varierar.  

Karin som använder digitala läromedel mindre än 10% i sin svenskundervisning 

säger att det delvis beror på att hon påbörjat arbetsområden utanför det digitala 

läromedlet men också för att hon uppfattar det som tunt i förhållande till hennes tidigare 

undervisningsmaterial. Det bör tilläggas att hennes skola bara haft det digitala 

läromedlet under en kortare tid. 

Niclas som använder det digitala läromedlet i uppskattningsvis 10% av sin 

svenskundervisning säger:  

 

Jag tycker att dom, alltså, materialets uppläggning, upplägg, blir alldeles för 

fyrkantigt för mig. Eh, å, då, då funkar inte det med de sättet som jag vill jobba på. 

(Utdrag från intervju med ”Niclas” 2018-09-21) 
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Niclas säger vidare att han och hans kollegor är duktiga på att dela material mellan 

varandra och att de använder andra plattformar för det, ex. Google [drive]. Det digitala 

läromedlets främsta användningsområde för Niclas elever är som extrauppgifter. 

Linda, som också uppger cirka 10%, säger att det har varit (och är) mycket brister 

i tekniken på hennes skola som ställer till det för hennes digitala undervisning men att 

det finns en tanke om att öka användningen ytterligare.  

Sara som använder det digitala läromedlet i ungefär 20% av sin 

svenskundervisning säger att det digitala läromedlet ger henne en trygghet i form av att 

hon kan gå in på läromedlet och titta vad som tas upp i en viss årskurs. För henne 

fungerar det digitala läromedlet som en bas såväl som komplettering i hennes 

undervisning. 

Maria, som uppskattningsvis använder det digitala läromedlet i 20% av hennes 

svenskundervisning, tycker det är bra att allt finns samlat på ett och samma ställe och 

säger att tanken är att användningen ska öka ytterligare.  

Elin säger att hennes uppskattade 20% troligtvis kommer öka över tid om det 

digitala läromedlet blir mer innehållsrikt. För att kunna använda det digitala läromedlet 

som ram för sin svenskundervisning så måste man kunna ha möjlighet att lägga in eget 

material som man också kan redigera, säger hon.  

I studien av Lärarnas Riksförbund (2016) visas ett någorlunda liknande resultat. 

59% av lärarna uppger att de använder digitala läromedel i mindre än 25% av sin 

undervisning och det största argumentet de anger för det är de föredrar andra typer av 

läromedel. Dock har inte alla tillfrågade lärare i den studien tillgång till digitala 

läromedel på sin skola så resultatet bör tas med en viss försiktighet. 

Tabell 5. Vilka (om några) krav/förväntningar upplever du att finns det från skolledningen om din 

användning av det digitala läromedlet i din svenskundervisning?  

 

Lärare: Tydliga krav/förväntningar Vaga krav/förväntningar Inga alls 

Sara                           X  

Niclas                           X  

Maria                           X  

Elin                           X  

Karin                           X  

Linda                           X  

 

Alla lärare svarar att det på ett eller annat sätt finns vissa förväntningar på att det 

digitala läromedlet ska användas. Dock kan det röra sig om outtalade förväntningar i 

form av minskat inköp av andra läromedel som på sikt har tänkt bidra till en ökad 

användning av det digitala läromedlet.  
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Ingen av lärarna säger att det sker någon form av uppföljning på deras användning 

av det digitala läromedlet och de alla upplever att det är fritt fram att använda andra 

läromedel men också egenproducerade lärarresurser i sin undervisning.  

Detta är något jag kommer återkomma till i slutdiskussionen.   

 

Tabell 6. Har du fått höra från högre instans, exempelvis skolledningen, om revideringen 

i styrdokumenten som handlar om att eleverna ska tillägna sig digital kompetens?  

 

Lärare: Ja Nej 

Sara  X 

Niclas X  

Maria X  

Elin X  

Karin  X 

Linda X  

 

Niclas, Maria, Elin och Linda som uppger att dem fått höra att det skett en förändring i 

styrdokumenten har inte fått några fingervisningar om hur det ska arbetas mot de målen. 

Det råder således en osäkerhet hos lärarna. Niclas, vars skola håller på att arbeta fram en 

kompetensutvecklingsplan, beskriver det rådande läget så här:  

 

Men som det är i nuläget så är det ju bara att, det här har förändrats 

[styrdokumenten], jag som lärare måste ju se till att lösa det, jag måste ju kunna 

det. (Utdrag från intervju med ”Niclas” 2018-09-21) 

5.8 Kategorisering av lärarnas uttalanden 

5.8.1 Ovana att utforma undervisningen utifrån ett och samma läromedel 

Fyra av de sex intervjuade lärarna upplever det som ovant att utforma 

svenskundervisningen utifrån ett läromedel. Läraren Elin säger bland annat:  

 

[..] Sen är ju inte dom digitala läromedlena riktigt utvecklade heller för att 

användas inom språkämnet tycker jag. Eh, de känns som att de varken finns ett 

digitalt eller skrivet läromedel som täcker in ämnet svenska fullt ut eftersom man 

alltid plockar så mycket. . . runt omkring, just i svenska. (Utdrag från intervju med 

”Elin” 2018-09-25) 

 

Läraren Niclas säger något liknande:  

 

[..] Ja tycker ju personligen att svenskämnet inte är uppbyggt för att användas av 

läromedel. Jag tycker läromedel sänker för mycket. . . vad ska man säga, tar bort 
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kreativiteten så mycket hos eleverna och då tappar man väldigt, väldigt mycket av 

ämnets karaktär och uppbyggnad tycker jag. (Utdrag från intervju med ”Niclas” 

2018-09-21) 

5.8.2 Krångligt 

Tre av de sex intervjuade lärarna upplever som krångligt med det digitala läromedlet 

och den tillhörande undervisningen. Det handlar om både läromedlet i sig där de 

upplever att det finns alldeles för många knapptryck som kan föra en in på villovägar 

men också att tekniken runt omkring inte alltid fungerar. Det senare handlar inte om det 

digitala läromedlet i sig men det påverkar indirekt den digitala undervisningen. Linda 

beskriver här nedan en situation då hennes dator inte fungerar vilket i allra högsta grad 

påverkar hennes digitala undervisning:  

 

[..] Vi har haft ganska struligt med, med det digitala. Jag har haft en dator som man 

inte kan, jamen till exempel, jag kan inte ta den från mitt arbetsrum. Jag kan inte ta 

fram sidan jag ska ha och sen gå med min dator till de klassrum jag ska va därför 

då får jag börja om från början. Och det är klart att i längden så blir man ju så här 

”men orka” och så gör man det på ett annat sätt. (Utdrag från telefonintervju med 

”Linda” 2018-10-02) 

5.8.3 Tunt 

Angående det digitala läromedlet i sig så svarar tre av de sex intervjuade att det 

upplever innehållet som tunt (bristfälligt). På min fråga om vad som skulle kunna 

utvecklas inom läromedlet svarade alla sex intervjupersoner att olika delar inom själva 

läromedlet måste breddas. 

 

Läraren Elin säger:  

 

Det är väldigt tunt och för mycket klick för att det ska vara. . . effektivt och 

lockande för eleverna. Det är en jättefin design och ser väldigt trevligt ut men, det 

är inte lika lättarbetat som det kanske skulle vara. (Utdrag från intervju med ”Elin” 

2018-09-25) 

 

Niclas säger:  

 

Alltså mer, mer öppna uppgifter, mer länkade sidor på nätet till, till forskning och 

till aktuell information. . . [..] (Utdrag från intervju med ”Niclas” 2018-09-21) 

 

Karin säger vidare: 

 

[..] när man har då ett tema, som i det här fallet som vi jobbade med då 

debattartiklar, så behöver ju Gleerups lägga upp fler exempeltexter, fler övningar, 

mer av allt liksom. (Utdrag från intervju med ”Karin” 2018-09-27) 
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Maria säger sig vara nöjd med innehållet men även hon hade gärna sett att själva 

innehållet fylldes ut med fler texttyper och nämner bland annat noveller. Maria tycker 

ibland att det kan vara lite svårt att veta vilket eller vilka kunskapsmål eleverna jobbar 

mot när dom arbetar på Gleerups digitala läromedel och hon hade velat att Gleerups 

tillhandahöll bedömningsmatriser i direkt anslutning till deras uppgifter.  

 

5.8.4 Bra för elever som behöver läsa/lyssna flera gånger och gå tillbaka 

Fyra av de sex intervjuade lärarna nämner att det är bra med talsyntes och 

uppgifter/texter som går att lyssna till flera gånger. Med detta menas således ett 

hjälpmedel som främst syftar till att hjälpa de svagare eleverna.  

 

5.8.5 Materialet finns alltid till hands 

Alla lärare tycks vara ense om att det är praktiskt att materialet alltid finns till hands. 

Vare sig det rör sig om under lektionstid och på skolan eller i hemmet då exempelvis en 

elev av någon anledning varit hemma. Eller om en lärare behöver vara borta, som Niclas 

här nedan beskriver:  

 

Det är ju väldigt bra [..], som jag sa, som självstudiemedel att man har vikarie, 

behöver man vara borta på nånting så, så är det ju bra att ha Gleerups att, att kunna 

ge dem självstudieuppgifter. (Utdrag från intervju med ”Niclas” 2018-09-21) 

Om att allt material finns nära till hands säger Maria:  

 

Jag tycker det är, har varit jättesvårt att inte kopiera upp saker till eleverna du vet 

från olika läromedel. . . [..] (Utdrag från intervju med ”Maria” 2018-09-24) 

 

Tidigare så har Maria upplevt att det har varit svårt att hitta något läromedel som har 

varit heltäckande för svenskan och att hon haft olika böcker för olika förmågor som 

tränats i svenskämnet. Hon uttrycker en belåtenhet över att allt material numer finns 

samlat på ett och samma ställe.  
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6 Didaktiska implikationer 

I litteraturgenomgången kunde vi läsa om hur Malmgren (1988, rev. 1996) beskrev att 

svenskundervisningen blir allt mer individualiserad. Vidare skriver Malmgren (ibid.: 

15) att han själv som svensklärare följde lärobokens planering under hans första tid som 

lärare eftersom läromedlet då fungerade som en trygghet men att han med tiden 

övergick till att tillverka eget material. Han menar, precis som mina intervjupersoner 

säger om det digitala läromedlet de använder, att läromedlet han använde då 

(Svenskserien) inte lämnade mycket utrymme för lärarens egna kreativa planering. I 

Kinnwall och Wendts undersökning (2013: 29–31) och i Rosus undersökning (2016: 

10–15) framkommer det liknande svar från de intervjuade lärarna. Eftersom att digitala 

läromedel, till skillnad från tryckta läromedel, kan ge direkt feedback på uppgifter så är 

de digitala läromedlen mer individanpassade än de tryckta. Kanske finns det en viss 

motsättning mellan ämnets kreativa sida och den individanpassade och man själv som 

lärare får försöka hitta en balans däremellan?  

I boken Den nya läromedelsdebatten (2018) kan man läsa starka röster för en ökad 

användning av läromedel i undervisningen. I den skriver Per Kornhall att det i Sverige 

succesivt sedan 1970-talet vuxit fram en läromedelsfientlig attityd som man kan skåda 

än idag. Detta syns inte minst hos de svensklärare jag intervjuat där flera beskriver att 

det inte haft något enskilt läromedel innan det digitala läromedlet köptes in.  

Eftersom skolorna varpå mina intervjupersoner arbetar har valt att köpa in dessa 

digitala läromedelstjänster på bekostnad av att inte köpa in nya fysiska böcker så kan 

man tänka sig att användningen av det digitala läromedlet per automatik kommer öka 

över tid. Detta i enighet med att de digitala läromedelsförlagen ständigt utvecklar och 

förbättrar dessa läromedel i takt med att de fysiska böckerna som finns kvar blir 

föråldrade. Det är viktigt att de didaktiska huvudfrågorna står i fokus för utformningen 

av undervisningen och kan man inte som lärare motivera användning av ett digitalt 

läromedel i ett specifikt undervisningssammanhang så bör det heller inte användas just 

då. Sammanfattningsvis tycks svenskämnet till stor del präglas av lärares egna 

hopplockade material för undervisning och kanske kan det få vara så? Angående 

digitala läromedel i sin svenskundervisning säger min intervjuperson Niclas ”Det är väl 

skönt att det finns (..) det är ett bra komplement men de är ingenting ja, jag kör med 

fullskaligt, absolut inte”. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Nu har utvecklingen förvisso gått framåt men som Ulli Samuelsson skriver i Digital (o) 

jämlikhet (2014) så är digital kompetens i sig inte utskrivet som ett kunskapskrav. 

Istället försöker man integrera digital kompetens i enskilda ämnen på ett nästan subtilt 

sätt som gör att den enskilde läraren lämnas åt sina egna tolkningar.  

Digital kompetens finns numer inskrivet i styrdokumenten för grundskolan i bland 

annat skolans uppdrag, värdegrund och i de olika årskursernas centrala innehåll, vilket 

är ett steg i rätt riktning. Dessa är dock fortfarande bara en fingervisning på hur 

undervisningen kan, och i vissa fall bör, gå till. Min uppfattning är att verksamma lärare 

i högstadiet jobbar mot kunskapskraven och inte nödvändigtvis alltid efter det centrala 

innehållet. 

Mitt insamlade material från intervjuerna visar på att ingen av dessa svensklärare 

använder det digitala läromedlet i mer än 20% av sin undervisning. I Lärarnas 

Riksförbunds studie (2016) svarar 59% av dessa ca 700 lärare att de använder digitala 

läromedel i mindre än 25% av sin undervisning och den främsta anledningen till det är 

att de föredrar andra typer av läromedel. Lärarna i den studien undervisar i alla ämnen i 

både grundskola och gymnasiet så därför är det svårt att se likheter och skillnader inom 

användningsområdet för olika ämnen och årskurser. Den studien visar ändock på en 

slags övergripande motvilja till att använda digitala läromedel – även när de finns till 

hands. Till fördel för att använda egenproducerade eller andra typer av digitala 

lärresurser. 

Hur ser egentligen argumenten ut för att lärare ska använda det digitala läromedlet 

som finns till hands? Tim Oates skriver i Den nya läromedelsdebatten (2018) att det är 

problematiskt, både tidsmässigt och ur kvalitetsperspektiv, att lärare till stor del väljer 

att använda sig av egenproducerat material i undervisningen. Han skriver vidare att 

läromedel ger en känsla av progression som är viktig för eleverna och att man tenderar 

att gå miste om den progressionen ifall lärarna istället delar ut löst sammanhängande 

uppgifter, i form av exempelvis utskriftsblad, till eleverna. I Haelermans studie Digital 

Tools in Education (2017, 12) framkommer det att individualisering av undervisning 

och uppgifter som är enkla att automatisera ger positiva effekter på bland annat elevers 

språkinlärning. Trots att flera av mina intervjupersoner påpekat det som positivt att 

elever exempelvis kan gå tillbaka och lyssna flera gånger på en text (med hjälp av det 

digitala läromedlet) så tycks samma typ av individualisering uppfattas som något 

skrämmande. Min intervjuperson Karin har uppfattningen att man lär sig bäst 

tillsammans och ser det som en nackdel att eleverna spenderar mer och mer tid enskilt 

framför sina dataskärmar istället för att delta i helklassdiskussioner.  

Det finns övergripande forskning om IKT och digitala resurser i undervisningen. 

Desto mindre om dessa heltäckande digitala läromedel. Eftersom det digitala läromedlet 

bara är ytterligare en resurs för varje enskild lärare att använda sig av i sin undervisning 

kanske det inte gör någonting att studiens svensklärare väljer att använda det mest som 

komplettering och i vissa fal som bas för utformningen av sin svenskundervisning?  
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Utifrån studiens intervjumaterial kan man dra slutsatsen att den förhållandevis 

låga användningen i jämförelsevis med andra lärresurser i deras undervisning till en viss 

del beror på att lärarna inte ser någon vinning med att använda det digitala läromedlet. 

Varken ur eget planeringssyfte eller didaktiskt syfte men inte heller vad gäller ökade 

kunskaper och förmågor hos eleverna. Den andra anledningen är att användning av det 

digitala läromedlet varken premieras eller trycks på tillräckligt hårt från skolledning.  

De intervjuade svensklärarna ger överlag uttryck för en motvilja gentemot det 

digitala läromedlet kopplat till deras svenskundervisning. Denna motvilja kan delvis 

förklaras med deras tidigare ovana att arbeta utifrån läromedel men också för att de inte 

anser sig hantera det tillräckligt bra för att helt integrera det i sin undervisning. De 

tycker förvisso att den lilla del av deras undervisning som innefattar det digitala 

läromedlet fungerar bra men de tycks inte använda det mer än nödvändigt. Merparten av 

intervjupersonerna beskriver att det använder det digitala läromedlet främst som en 

komplettering till övrig undervisning. De övriga intervjupersonerna säger att de 

använder det digitala läromedlets utformning som en bas och utgångspunkt för sin 

övriga undervisning.  

De intervjuade lärarna menar på att det inte finns några klara riktlinjer från deras 

skolledning för hur det digitala läromedlet användas mer än att det är det läromedel som 

köpts in och att det ska användas. I Haelermans undersökning presenterar hon en rad 

tips/riktlinjer för en effektiv undervisning med IKT-redskap (däribland digitala 

läromedel). Som sas i litteraturgenomgången så har lärarnas attityd till den digitala 

undervisningen stor betydelse för huruvida den blir effektiv eller ej, (2017:13). På 

skolnivå så menar Haelermans att skolorna bör samla information om effektiv IKT-

användning och i vilken utsträckning de kan tänkas vara effektiva, (ibid:14). Man måste 

dock förstå svårigheten ur ett skolledarperspektiv i att göra uppföljningar på saker inom 

skolan som fungerar förhållandevis bra. Ann-Charlotte Gavelin Rydman, som jobbat 

som rektor i 20 år, skriver i Den nya läromedelsdebatten (2018:30) att det för henne 

som skolledare fanns litet utrymme att reflektera över saker som fungerade bra i skolan 

och att fokus istället hamnade på de delar inom verksamheten som behövde stöttning 

och insatser. Gavelin Rydman är å andra sidan bara en röst från ett skolledarperspektiv 

och det hade varit intressant med ytterligare studier om hur skolledare ser på införandet 

av digitala läromedel och deras roll i att implementera det. 

Utifrån mina intervjuer går det tyda att det inte sker någon uppföljning från 

skolledare angående lärarnas användning av det digitala läromedlet. Det är snarare så att 

läromedlet köps in av den enskilda skolan och i bästa fall får lärarna erbjudande om en 

kortare fortbildning. Sedan lämnas lärarna vind för våg som om det vore vilket fysiskt 

läromedel som helst som köptes in. Detta kan ses som problematiskt då lärarnas egna 

datorvana och IT-kompetens tycks avgöra vilken utsträckning de använder det digitala 

läromedlet i deras undervisning. Men å andra sidan kanske det inte alls är så 

problematiskt – det vore förvisso önskvärt att det skedde en uppföljning på 

användningen av det digitala läromedlet men det ligger trots allt i lärares profession att 

själva utvärdera och utveckla sin undervisning. 
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Med hänvisning till skolans stundande digitalisering och elevernas digitala 

kompetens så finns det många andra digitala lärresurser som kan hjälpa till med att 

bidra till att utveckla dessa. Med det sagt menar jag på att man inte behöver stirra sig 

blind på användningen av digitala läromedel som det enda sättet att bidra till en ökad 

digital kompetens hos eleverna. Större delen av mina intervjupersoner tycker trots allt 

överlag att deras förhållandevis låga användning av det digitala läromedlet fungerar bra 

och fyller sitt syfte även om alla inte känner sig fullt bekväma med att navigera inom 

det. Merparten av de lärare jag intervjuat har över tio år i yrket och därmed en hel del 

erfarenhet av undervisning. De har hunnit bygga upp en repertoar av material för sin 

svenskundervisning och ser troligtvis inte värdet i att ge upp de tidigare materialet till 

förmån för en ökad användning av det digitala läromedlet.  

Svenskämnet är så mycket mer än att följa en kronologisk arbetsgång så kanske 

läromedel även fortsättningsvis kan få fungera som komplement till den övriga 

undervisningen. 
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9 Bilagor 

 

Intervjuguide 

Före intervjun: 

Informerar den intervjuade om 

- att intervjupersonen har rätt till anonymitet och att inget ska behöva kopplas 

till denne som person eller dennes arbetsplats (skola).  

- att jag kommer sammanställa intervjun och (ifall den intervjuade vill) dela 

med mig av den till den intervjuade innan det läggs in i rapporten. 

- att den intervjuade inte behöver svara på frågor om denne inte vill och att det 

är helt okej. Den intervjuade får också avbryta intervjun när och om hen 

känner att hen vill. 

 

Orientering 

Jag talar lite med personen innan intervjun startar för att skapa ett positivt och givande 

samtalsklimat. Jag berättar sedan om syftet med intervjun.  

 

Funderingar/frågor 

Fråga ifall den intervjuade har några funderingar eller frågor innan vi börjar spela in. 

 

Efter att intervjufrågorna tagit slut 
 

Uppföljning till orienteringen 

Jag som intervjuare tar upp de viktigaste lärdomarna (bidragen) intervjun har gett för att 

sedan låta intervjupersonen ge sin återkoppling på det (om hen vill).  

 

Sedan säger jag att jag inte har några mer frågor och frågar intervjupersonen ifall hen 

har något att tillägga.  

 

Avslut – stänga av ljudinspelaren 

 

 

 



 

Intervjufrågor 

 
1…… Kan du berätta för mig om första gången du använde dig av ett digitalt läromedel 

i undervisningen? (när och hur var det?)  

 

(Ev. följdfråga) 

2……. Kan du beskriva vad som hände? Hur togs det emot av eleverna och hur 

hanterade du det?  

 

3…….Kände du dig bekväm med att använda det digitala läromedlet första gången du 

använde det i undervisningen? (varför? Varför inte?)  

 

4…….Fick du gå någon fortbildningskurs om det digitala läromedlet innan du började 

använda det? (Ja – hur var den? Nej – känner du att du skulle behövt det?) 

  

5…….Hur fungerar det nu? (kan du beskriva vad som fungerar bra/mindre bra?) 

 

6…… Vilka förväntningar/krav från ex. rektor har du på dig som lärare angående 

användningen av det digitala läromedlet i din språkundervisning (svenskämnet)?  

(Hur har det implementerats?) 

 

7……. Sen i juli nu 2018 så har digital kompetens införts i läroplanen. Har du fått höra 

något från högre ort om hur du ska arbeta med de målen? Har något förändrats sen 

tidigare?  

 

8………När man nu talar om att eleverna ska tillägna sig digital kompetens; Vilka 

möjligheter ser du inom svenskämnet att ta tillvara på och utveckla dessa färdigheter 

med hjälp av det digitala läromedlet? 
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