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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur 
skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med 
höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus 
på digitalisering och användande av digitala verktyg. I uppsatsen undersöks 
digitaliseringens inverkan vad gäller det centrala innehållet med utgångpunkt i 
skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Frågeställningen syftar till att 
besvara frågorna om vilka anpassningar lärare i årskurs 7-9 har fått genomföra på 
grund av de nya Läroplanen samt hur de anser att digitaliseringen påverkat 
skriftspråksutbildningen. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en 
kvalitativ metod där muntliga intervjuer med lärare genomfördes. Resultatet visar att 
lärarna har fått genomföra förändringar i sin skriftspråksundervisning till följd av 
revideringarna av Läroplanen i svenska. Områden som källkritik och källhänvisning 
har fått större utrymme och trots att det inte finns några tydliga krav inom 
datorkunskap i den nya Läroplanen har det ämnet fått större utrymme, bland annat 
för att öka elevernas kunskaper om arbete i ordbehandlingsprogram. Under 
intervjuerna framgår också att lärarnas kunskapsnivå varierar vilket påverkar elevernas 
möjlighet att få lära sig att skapa multimodala texter. Uppsatsens teoretiska ramverk 
utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och inkluderar begrepp som till 
appropriering, mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen och 
scaffolding. 
 
 
Nyckelord:  
 
Digitalt skrivande, multimodalt, digitala verktyg, sociokulturell lärandeteori, 
kvantitativ analys, högstadielärare, intervjuer. 
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1. Inledning  
 
Både i det svenska samhället och i den svenska skolan har det genomförts en 
digitalisering för att följa den utveckling som sker genom människans tekniska 
framsteg. Förändringen har fått till följd att den svenska skolan har fått anpassas för 
att kunna ge eleverna de kunskaper och förmågor de behöver. Under 2018 utkom 
Skolverket med en reviderad version av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr 11) i vilken digitala verktyg har getts ett större utrymme. I 
skolans värdegrund och uppdrag finns nu riktlinjer där det framgår att eleverna ska få 
lära sig hur digitaliseringen påverkar både dem och samhället i stort (Lgr 11, 2018, s. 
7-8). Eleverna ska även få möjlighet att utveckla sina förmågor inom digital teknik 
samt lära sig att använda den digitala tekniken på ett ansvarsfullt sätt. I de nya 
Läroplanerna (Lgr 11, 2018) och styrdokumenten ställs krav på att eleverna ska få 
möjlighet att träna och lära sig nya förmågor inom sitt textskrivande bland annat 
genom användning av digitala verktyg.  
 
Fokus i diskussionerna om skolans digitalisering ligger idag på hur digital teknik ska 
användas i undervisningen och inte om den ska användas. Trots stora satsningar på 
inköp av digital teknik och utbildning av lärare under en längre tid visar flera studier 
att målen med satsningarna inte uppfyllts. Förändringen har visat sig vara mera 
komplex än vad man trott och fastän att lärare har kunskaper och erfarenheter inom 
digital teknik så fungerar det inte per automatik att föra in dessa kunskaper i 
undervisningen (Willermark, 2018, s. 19). Det ställs krav på att lärarna ska anpassa 
digital teknik till undervisningen trots att det inte är tydligt vad de ska anpassa sig till 
eller hur det ska gå till. Det får till följd att skolämnen påverkas olika av 
digitaliseringen och att eleverna måste utveckla olika digitala förmågor inom olika 
ämnen. Tidigare studier har i huvudsak undersökt hur digitaliseringen påverkat skolan 
i stort och det finns lite material som visar hur lärare i enskilda ämnen berörts. Den 
nya Läroplanen (Lgr 11, 2018) ställer krav på att lärarna ser över sin undervisning och 
funderar över hur och vad som ska läras ut. Frågan är om lärarna haft tid och 
kunskap för detta, men också vad de anser att de behövt anpassa inom ämnet svenska 
i årskurs 7-9. 
 
Av Läroplanen (Lgr 11, 2018) framgår dessutom att eleverna förväntas ha ganska 
omfattande förkunskaper inom området, bland annat för att de växt upp i en miljö 
där digitala verktyg är en självklarhet, men ytterligare en fråga är om detta verkligen 
stämmer? 
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2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svensklärares uppfattningar om hur 
skärmanvändningen påverkat skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och 
med höstterminen 2018 gäller en reviderad läro- och kursplan med ytterligare fokus 
på digitalisering av skriftspråksundervisningen. Därför undersöks vilka uppfattningar 
som finns vad gäller digitaliseringens påverkan av det centrala innehållet med 
utgångspunkt i skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  
  
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att användas:  
 

1. Vad har lärare anpassat i skriftspråksundervisningen för att eleverna ska få 
möjlighet att lära sig skapa multimodala texter i skärmar där ord, bild och ljud 
samspelar?  

 
2. Hur upplever lärarna att elevernas lärande ser ut idag i förhållande till tiden 

innan skärmar användes under skriftspråkslektionerna? 
 
3. Bakgrund  
 
Bakgrunden inleds med en kort introduktion till multimodalitet och digital teknik i 
skolan. Denna del följs sedan av en redovisning av Skolverkets IT-uppföljning samt 
en kortare genomgång av uppdateringen av Lgr 11 (2018). Delen avslutas med en 
presentation av tidigare forskning.  
 
Tolkningar att även bilder kan vara text är inte någon ny tanke som kommit med de 
digitala verktygens intåg. Redan under slutet av 1800-talet fanns flera olika 
språkforskare, bland annat Saussure, som ansåg att språk innehöll olika symboler och 
tecken som kunde användas vid kommunikation mellan människor (Åkerlund, 2013, 
s. 107). Multimodalitet som begrepp är därför inte något nytt inom text och 
textskrivning, men begreppet har fått en renässans tack vare den digitalisering som 
skett både i samhället och i skolan (Engblom, 2013, s. 191).  
 
Tankar om att införa digital teknik i skolan har funnits sedan 1950-talet och redan då 
fanns idéer om hur datorer skulle kunna påverka undervisningen. I relation till 
teknikens utveckling ändras även villkoren för lärande och lärarna. Digitaliseringen i 
skolan gör att lärarna måste utveckla nya tillvägagångsätt i undervisningen, i 
kommunikation med eleverna och ämnesinnehåll (Willermark, 2018, s. 19).  
 
Nya krav ställs på eleverna då en stor del av den textproduktion som sker i skolan är 
digitaliserad. När eleverna skriver på digitala verktyg uppstår nya visuella och 
interaktiva tillfällen som ifrågasätter vår tidigare syn på vad skrivande och 
skrivkompetens är (Engblom, 2013, s. 189-190). Dessutom utmanar de digitala 
medierna den traditionella undervisningen där begränsningen av klassrummet inte 
längre är dess väggar (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 11). 
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3.1 Skolverkets IT-uppföljning  
 
Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan är ett uppdrag som 
Skolverket fått från regeringen och som redovisar användning och kompetens inom 
IT från förskola till vuxenutbildning. Vart tredje år ska en uppföljning av dessa 
områden genomföras och den tredje och senaste mätningen genomfördes 2015. 
Tanken med dessa uppföljningar är att Skolverket ska få en överblick över vilka 
förutsättningar som finns för elever och lärare att använda IT i skolan samt vilken 
kompetens elever och lärare innehar (IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 4). 
Undersökningen genomförs med hjälp av enkätundersökningar som besvaras av 
elever, lärare och rektorer. Samtliga resultat som redovisas nedan berör årskurs 7-9.  
 
Den ökning av IT-utrustning i grundskolan som ses sedan 2012 utgörs i huvudsak av 
datorer och läsplattor. I den senaste undersökningen är antalet elever per dator eller 
surfplatta 1.8 och praktiskt taget alla lärare i den svenska skolan har tillgång till en 
egen dator (IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 4). I undersökningen ses 
även en ökning av IT-utrustning i klassrummen. Dataprojektorer har gått från att 
finnas i vartannat klassrum 2012 till att finnas i 75 % av klassrummen 2015 (IT-
användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 4). En anledning till den ökande mängden 
digitala verktyg tros vara den 1-till-1 satsning som flera skolor genomfört de senaste 
åren (IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 4). Det är inte bara de digitala 
verktygens fysiska närvaro som ökat. Skolverkets undersökning visar att eleverna idag 
använder IT oftare än tidigare både för att utföra skoluppgifter och för andra sysslor 
under lektionstid och den största ökningen hittas bland eleverna i årskurs 7-9. 
Vanligast är att eleverna använder IT under lektioner i svenska och samhällskunskap 
(IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 5-6). Inom skriftspråksproduktion 
uppger 76 % av eleverna att de använder digitala verktyg för att skriva presentationer 
och redovisningar och 74 % säger att de använder ett digitalt verktyg för att skriva 
uppsatser eller inlämningsuppgifter. Även lärarna använder IT i större omfattning i 
den senaste undersökningen (IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 5-6). 
 
I de två senaste mätningarna ansåg åtta av tio lärare att de hade bra kunskaper inom 
IT. Specifikt för svenskämnet och elevernas text- och skriftspråksutveckling med 
multimodala verktyg var det 57 % av de tillfrågade lärarna som ville ha mer IT-
kunskaper inom pedagogiska verktyg och hjälpmedel. Inom områden som 
ordbehandling, skapa och hantera bild, ljud och film var det ca 35 % som skulle vilja 
ha mera kunskaper (IT-användning och IT-kompetens i skolan, 2016, s. 7). 
 
3.2 Lgr 11/Styrdokument  
 
För att möta de nya kraven som ställs på skolan så har Skolverket gjort en revidering 
av styrdokument och Läroplaner som inkluderas i Lgr 11 (2018). Denna reviderade 
version skall följas från och med den 1 juli 2018. I skolans värdegrund och uppdrag 
finns nu riktlinjer som säger att eleverna ska få lära sig hur digitaliseringen påverkar 
både dem själva och samhället i stort (Lgr 11, 2018, s. 7-8). Eleverna ska även få 
möjlighet att utveckla sina förmågor inom digital teknik samt lära sig att använda den 
digitala tekniken på ett ansvarsfullt sätt.  
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I Lgr 11 står följande (2018, s. 7-8): 
 

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individens och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till digital teknik, för att 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 
Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 
kompetens och ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap”.  

 
Alla lärare i skolan, oavsett ämnesinriktning, har ett ansvar att utveckla elevernas 
förmågor i digital teknik och lära ut hur tekniken används på ett korrekt sätt. Detta 
går även att se i den nya reviderade kursplanen för svenska (Lgr 11, 2018). I 
kursplanen för ämnet svenska (Lgr 11, 2018, s. 257) så står det att eleverna ska 
utveckla sina förmågor att formulera åsikter och tankar i olika texter och medier. 
Eleverna ska få möjlighet att via olika digitala miljöer kommunicera med andra 
människor. Förmågan att kunna variera sitt språkbruk utifrån situation och 
sammanhang inkluderar numera även olika medier. Ett kunskapsområde som fått ett 
förtydligande i Lgr 11 (2018, s. 257) är att eleverna ska få en förståelse och förmågan 
att själva ta ett större ansvar för sitt kommunicerande i olika medier och förstå att 
deras sätt att kommunicera kan få konsekvenser både för dem själva och för andra. 
Lärare i årskurs 7-9 ska ge eleverna möjlighet att utveckla och bygga på sina förmågor 
inom områden läsa, tolka och analysera texter från olika typer av källor och medier 
(Lgr 11, 2018, s. 261). Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kommunikativa 
förmågor inte bara med ord utan även med symboler och begrepp som kan utrycka 
känslor och åsikter (Lgr 11, 2018, s. 262).  
 
4. Teoretiskt ramverk  
 
Studien tar sitt avstamp inom den sociokulturella lärandeteorin då begrepp, teoretiska 
ramar och teorins syn på lärande tydlig kan kopplas ihop med innehållet i Lgr 11. Ett 
exempel på detta är den sociokulturella lärandeteorins grund att människor lär av 
varandra och i skolans värdegrund står att ”Skolan ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust till lärande” (Lgr 11, 2018, s. 9).  
 
4.1 Sociokulturell lärandeteori  
 
Den sociokulturella lärandeteorin handlar om hur människor förbättrar den del av sitt 
kunnande som är av bildande natur vilket till exempel kan vara att läsa, skriva och 
räkna (Säljö, 2014, s. 298). Grundstenen inom den sociokulturella lärandeteorin är att 
människor i gemenskap med andra utvecklar och bygger på sina kunskaper (Dysthe, 
2003, s. 31). Teorin har sitt fokus på hur människor bygger på sina kunskaper inom 
områden som att läsa, skriva och räkna genom appropriering. Appropriering handlar om 
hur människor lär känna och använda sig av kulturella redskap och om hur människor 
bemöter eller släpper in något (Säljö, 2014, s. 298). I den socialkulturella teorin pekas 
språket ut som det viktigaste redskapet för kommunikation (Säljö, 2014, s. 301). Ett 
tydligt exempel på appropriering där människor möter ett kulturellt redskap är 
spädbarn som får lära sig sitt modersmål genom interaktion med föräldrar eller andra 
familjemedlemmar (Säljö, 2014, s. 303-304). I Lgr 11 (2018, s. 7) under rubriken 
Skolan uppdrag står följande: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga 
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om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till en annan”. Det handlar alltså om att skolan genom 
appropriering ska överföra kulturella värderingar, värden och språkliga traditioner. 
 
Inom den sociokulturella teorin förekommer även begreppet mediering. Mediering 
handlar om hur människan använder sig av olika verktyg för att förstå omgivningen. 
Mediering kan delas upp i två olika områden. Det första området omfattar våra 
språkliga kunskaper som exempelvis symboler, tecken och alfabetet och det andra 
berör människans användande av olika fysiska verktyg.  
 
Vidare kan även begreppet mediering delas upp i två olika typer av lärande. Typ ett är 
lärande som uppstår utan någon form av styrning från en lärare, vilket till exempel 
sker när barn kommunicerar och leker med sina föräldrar, syskon eller kompisar. 
Denna typ av lärande kallas för vardagsmediering (Säljö, 2014, s. 303-304). I den andra 
typen av mediering styr lärare lärandet och ger barnen möjlighet att lära sig saker som 
inte är vanliga i barnens vardag. Det kallas för vetenskapliga begrepp (Säljö, 2014, s. 304). 
Ett tydligt exempel på vetenskapligt begrepp är då lärare styr elevernas utveckling 
genom mediering av de fysiska redskap som tillsammans går under samlingsnamnet 
digitala verktyg. Det kan också kopplas till Lgr 11 (2018, s. 8) där det framgår att: 
”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” och 
”Läraren ska stimulera, handleda och ge extra anpassningar…” (Lgr 11, 2018, s. 12).  
 
Ett annat begrepp som är starkt kopplat till Vygotskijs teori är den närmaste proximala 
utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). ZPD är sammankopplat med 
Vygotskijs tankar kring lärande och att lärande är en ständigt pågående process som 
aldrig tar slut (Säljö, 2014, s. 305). Vygotskij definierar ZPD som den zon där eleven 
genom instruktioner kan förstå hur ett kulturellt redskap fungerar. När en elev 
befinner sig i den proximala utvecklingszonen är denne också extra påverkbar för 
instruktioner från läraren (Säljö, 2014, s. 305). Fokus i den proximala 
utvecklingszonen ligger på den möjlighet till progression som eleven kan nå själv eller 
med hjälp av stöttning från sin lärare (Dysthe, 2003, s. 51). Viktigt är att läraren ger 
eleven rätt nivå av stöttning. Stödet som eleven får inom ZPD är ett koncept som 
kallas scaffolding (Dysthe & Igland, 2003, s. 82). Om vi föreställer oss en elev som står 
på en byggnadsställning så behöver eleven använda sig av tidigare tillägnad kunskap 
och stöttning av läraren för att ta sig högre upp (Dysthe & Igland, 2003, s. 82). Det 
gör att den proximala utvecklingszonen hela tiden anpassas utifrån elevens nya 
kunskapsnivå (Dysthe & Igland, 2003, s. 82).   
 
5. Tidigare forskning  
 
Människan har själv utvecklat olika tecken utifrån användandet av olika medier vilket 
också är utmärkande för vår kommunikation och vårt lärande (Leijon & Lindstrand, 
2012, s. 2). Dessa olika teckensystem kan användas enskilt eller tillsammans med 
varandra. För elever i en lärandesituation finns det möjlighet att på olika sätt att skapa 
mening utifrån vad som har deras uppmärksamhet för tillfället (Leijon & Lindstrand, 
2012, s. 6). Den kommunikationen som vi använder idag är multimodal. Konceptet 
multimodal betyder att vi använder oss av flera olika teckensystem när vi 
kommunicerar med andra människor. Exempel på det kan vara färger, gester, bilder, 
typsnitt, emojis, musik med mera (Åkerlund, 2013, s. 107). Valet av vilka tecken vi 
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använder när vi skapar multimodala texter påverkas av vad vi har för budskap, vår 
målgrupp och hur vill att vårt skapande ska tolkas av andra (Åkerlund, 2013, s. 107). 
 
Den digitala utveckling som har pågått under en längre tid har påverkat skolans 
förutsättningar både materiellt och socialt (Annerberg, 2016, s. 20). Forskning rörande 
skolans digitalisering visar att det är ett arbete som är tidsödande och utmanande. 
Den skrivna texten har idag fått konkurrens från digitala medier, vilket även skapat 
nya förutsättningar för hur texter kan spridas och hur innehållet kan manipuleras. 
Villkoren för människans sätt att kommunicera har på grund av digitaliseringen 
förändrats. De nya förutsättningarna skapar nya möjligheter för eleverna att skapa 
multimodala texter där bland annat ljud och bild blir en del av texten (Annerberg, 
2016, s. 21).  
 
Digitaliseringen ställer nya krav på förmågor som eleverna behöver utveckla både 
inom kommunikation och inom textskrivande. Till följd av detta har undervisningen i 
ämnet svenska anpassats för att eleverna ska utveckla nödvändiga förmågor och 
förberedas för det samhälle de ska leva i som vuxna medborgare. En stor skillnad 
jämfört med tidigare är att eleverna nu har möjlighet att skriva och revidera sina texter 
samtidigt (Nordmark, 2014, s. 253). Elevernas språkutveckling, textskrivande och 
läsande sker ofta i andra forum än i böcker, vilket gör att det ställs andra krav på de 
kunskaper eleverna måste tillgodogöra sig inom områden som läsning, skrivning och 
bearbetning av texter, källkritik och kommunikation. Det digitala skrivandet skulle 
kunna sammanfattas i tre steg: ”skrivande”, ”sparande” och ”skickande” (Nordmark, 
2014, s. 253).  
  
I en artikel av Per-Olov Erixon som heter Svenskämnet i skärmkulturen (2010) redovisar 
Erixon en kvalitativ studie utförd genom intervjuer med svensklärare på högstadiet. 
Intervjun som utfördes var halvstrukturerad och frågorna var anpassade efter syftet: 
svenskämnets förhållande till medieteknologin (Erixon, 2010). Erixons mål med sin 
undersökning var att få fram vilken påverkan de digitala verktygen har på 
svenskämnet i högstadiet. Innan det digitala intåget i den svenska skolan fick eleverna 
använda papper och penna för att skriva olika texter. Med den nya teknologin kan 
eleverna idag skapa digitala berättelser som innehåller till exempel bilder (både still- 
och rörliga bilder), texter, flera färger och muntligt berättande. De nya digitala 
verktygen ger eleverna möjligheter att skapa och utföra skoluppgifter på andra sätt än 
innan skolans digitalisering (Erixon, 2010, s. 2-3). Ytterligare en faktor som påverkat 
svenskämnet är förskjutningen i maktförhållandet som skett i klassrummen. Den nya 
teknologin gör att lärare delvis förlorar styrningen av kunskapens innehåll och 
hanteringen av teknologin (Erixon, 2010, s. 6). Den tidigare disciplinerade 
undervisningen som bland annat innehållit läroböcker och lärares genomgångar har 
idag blivit ersatt av något som skulle kunna ses som projektarbeten, där eleverna 
arbetar tillsammans och deltar i en kollektiv intelligens (Erixon, 2010, s. 9).  Istället 
för att undervisningen går ut på att eleverna självständigt ska hitta de rätta svaren på 
lärarens frågor bygger den på att eleverna gemensamt ska söka information och 
problematisera i grupp (Erixon, 2010, s. 9).  
 
I sin avhandling Digital didaktisk design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en 
digitaliserad skola (2018) poängterar Sara Willermark att mycket av den tidigare 
forskningen inom området har undersökt vilka anpassningar som behöver göras på en 
mer generell nivå och inte för specifika ämnen. Lärarnas sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter påverkas av digitaliseringen, men även grunden för deras profession. 
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Synen och uppfattningen om enskilda skolämnen förändras, men även vilka 
kunskaper och förmågor som eleverna ska få möjlighet att träna på (Willermark, 2018, 
s. 36). Lärarna måste därför anpassa och integrera digital teknik i sin undervisning. 
Dock säger sig många lärare inte ha tid att göra dessa anpassningar på grund av allt 
för många arbetsuppgifter som prioriteras högre (Willermark, 2018, s. 105). 
Respondenterna i Willermarks avhandling menar att en stor brist är att de själva inte 
får vara med och påverka innehållet i utbildningen inom digital teknik (Willermark, 
2018, s. 91). Willermark (2018, s. 108) menar att om lärare får stöttning och möjlighet 
att experimentera hur de kan förändra sin undervisning i en verklig skolmiljö så leder 
det till att de i slutänden utvecklar sin yrkesutövning.  
 
6. Metod  
 
I följande avsnitt presenteras och motiveras valet av metod i relation till syftet. Sedan 
följer en redovisning av hur data samlats in, bearbetats och analyserats. Det följs upp 
av en redogörelse över tillförlitligheten, generaliserbarheten och giltigheten av 
insamlad data. Sist kommer en presentation av de forskningsetiska anpassningar och 
krav som följts genom hela arbetsprocessen.  
 
6.1 Val av metod  
 
Studiens syfte har en styrande roll i val av metod (Fejes & Thornberg, 2015, s. 34). Då 
syftet med denna studie är att undersöka vilka anpassningar svensklärare anser att de 
fått göra i sina skriftspråkslektioner utifrån krav i Skolverkets styrdokument och 
kursplaner, bedömdes att intervjuer med lärare var den lämpligaste metoden. Inom 
kvalitativ forskning och de metodansatser som inkluderas i kvalitativ forskning är 
intervjuer ett sätt som kan användas för att samla in data. I valet av intervjustruktur 
valdes halvstrukturerade intervjuer vilket innebär öppna frågor som direkt kan följas 
upp av följdfrågor (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166). Det betyder att det är 
möjligt att be informanten att ge ett exempel på något, utveckla sitt svar eller beskriva 
hur en arbetsuppgift genomförts i klassrummet. Användandet av följdfrågor bidrog 
också till att skapa en känsla hos informanterna av att svaren var intressanta och 
viktiga. Samtliga intervjuer spelades in med enbart audio på dator med mikrofon. 
Ingen av intervjuerna filmades då det inte bedömdes som relevant att tolka och 
analysera informanternas rörelsemönster i relation till de frågor som ställdes, men 
även för att inte riskera att någon elev skulle fastna på bild. Dessa inspelningar 
användes sedan för att djupare analysera, transkribera och bearbeta den data som 
samlades in och resultatet av detta arbete presenteras i kapitel 8 Resultat.  
 
6.2 Urval  
 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka uppfattningar som svensklärare i 
högstadiet har på hur digitaliseringen i skolan har påverkat undervisningen. Den 
viktigaste faktorn vid urval av informanter var därför att dessa skulle vara lärare i 
ämnet svenska i årskurs 7-9. För att underlaget inte skulle bli för litet bestämdes att 
antalet deltagare skulle vara minst sex. 
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4.2.1 Deltagare  
 
Studien inkluderar data från sex stycken informanter med olika lång yrkeserfarenhet.  
I tabellen nedan redovisas deras antal år som lärare och vilka ämnen de är aktiva 
inom. Namnen som används är figurerade för att förhindra identifiering.  
 
Tabell 1. Sammanställning av deltagare 
Namn:  År som lärare:  Lärare i:  
Jolie 18 svenska, samhällskunskap, 

historia, religion, geografi 
Lovisa 14 svenska, engelska 
Kalle 3 svenska, spanska, religion 
Stina 6 svenska, SVA 
Elsa 7 svenska, engelska 
Robert 8 svenska, engelska, SVA 

 
6.3 Datainsamling  
 
Det första steget var att kontakta rektorer på ett antal högstadieskolor för att 
informera om uppsatsen och syftet med den. Efter rektors godkännande skickades 
informationsbrev om uppsatsen (se Bilaga 2) till de lärare som uppfyllde 
urvalskriterierna. Av de tillfrågade lärarna visade fem stycken direkt ett intresse och 
bokade tid för intervjuer. Två av dessa avbokade sedan sina tider med hänvisning till 
tidsbrist. Ytterligare en lärare fick avbryta sitt deltagande på grund av att de datum 
läraren hade möjlighet att ställa upp på intervjuer inte var inom den tidsplan då 
uppsatsens arbete genomfördes. Vid de första intervjuerna tillfrågades därför 
informanterna om de kände till ytterligare lärare som kunde vara intresserade av att 
medverka. Genom detta så kallade portvaktsarbete (Fangen, 2005, s. 72) hittades 
ytterligare fyra informanter.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i en paus mellan två lektioner eller i direkt anslutning 
till lektionens slut vilket gjorde att det fanns en viss nivå av spänning och stress hos 
informanterna. Denna spänning skulle naturligtvis även kunna kopplas till deras 
medverkan i studien. För att få informanterna att öppna sig och börja prata var det 
viktigt att vara aktiv som intervjuare. I början var samtalen avvaktande, men allt 
eftersom intervjuerna fortskred minskade stressen. Samtalen om multimodala texter i 
elevernas skriftspråksutveckling var till att börja med lite trevande vilket skulle kunna 
bero på osäkerhet kring begreppet multimodal, lärarnas kunskapsnivå inom området, 
eller nervositeten över att inte veta vad som skulle efterfrågas därefter. Då lärarna 
insåg att deras skriftspråksundervisning faktiskt innehöll moment där eleverna fick 
möjlighet att skapa multimodala texter blev svaren mer utförliga och osäkerheten 
minskade. Samtliga informanter gav intryck av en stor nyfikenhet och förståelse av 
vikten i att kunna erbjuda elever möjlighet att få skapa multimodala texter, bland 
annat genom att fråga om dagens lärarutbildning innehåller moment som berör 
ämnet. 
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6.4 Analys av datamaterial  
 
För att inte glömma vad informanten menade eller förlora egna uppfattningar och 
reflektioner så utfördes transkriberingsarbetet så snart som möjligt efter varje intervju. 
Resultatet från analyserna presenteras i något som kallas excerpter. Excerpterna som 
presenteras under Resultat har valts ut för att svara på uppsatsens frågeställningar. 
Excerpterna har sedan bearbetats enligt de instruktioner som beskriver hur en 
transkribering bör gå till enligt Tholander & Cekaite (2015, s. 197-198). I excerpter 
används även ett symbolspråk som kallas för transkriptionskonvention vilket används 
för att ge en djupare läsbarhet och ökad detaljrikedom i redovisningen av intervjun. 
En utförlig redovisning av transkriptionskonventioner följer i tabellen nedan.   
 
Tabell 2. Beskrivning av transkriptionskonventioner ur: Tholander & Cekaite (2015, s. 198) 
Symbol Mening 

ord Betonad stavelse eller betonat ord. 
°ord° Tyst tal. 
↑ord Stigande intonation. 
↓ord Fallande intonation. 
>ord< Snabbt tal. 
<ord> Långsamt tal. 
"ord" Rapporterat/återgivet tal/text. 
o:rd Utdraget ljud; ju flera kolon, desto längre. 
or- Abrupt avbrott av tal. 
heh Skrattljud. 
(1.0) Längd på tystnad i sekunder. 
(.) Mikropaus, 0.4 sekunder eller mindre.  
((ler)) Beskrivning av ytterligare relevant information. 
 
Efter utförd transkribering genomfördes analysarbetet enligt Fangens modell 
(Elvstrand m.fl., 2015, s. 220). Fangens (2005, s. 224) analysmodell är uppdelad i tre 
stycken nivåer av tolkning. Den första graden av tolkning kan genomföras på två olika 
sätt: Tolkningen görs genom att dra slutsatser direkt från det man sett och hört 
(Fangen, 2005, s. 224-225) eller genom att man tolkar en händelse så nära deltagarens 
beskrivning och tolkning av en aktuell händelse (Fangen, 2005, s. 225). Vid den andra 
graden av tolkning utgår man från ett akademiskt perspektiv som ligger både i 
närheten och långt ifrån den erfarenhet som analyseras. Här inkluderas två typer av 
beskrivningar som kallas för ”tjocka beskrivningar” och ”tunna beskrivningar” 
(Fangen, 2005, s. 228). En ”tjock beskrivning” handlar om att bearbeta flera olika 
sammanhang för att kunna beskriva en handling av något slag (Fangen, 2005, s. 228). 
En ”tunn beskrivning” använder man sig av när man återberättar något man iakttagit 
(Fangen, 2005, s. 228). I den tredje graden av tolkning inkluderas analyser av 
underliggande budskap, motiv och skäl till att något är som det är vilket även 
förutsätter att man är kritisk i sin tolkning (Fangen, 2005, s. 239). I den tredje graden 
finns även hermeneutiken som handlar om deltagarnas tolkning av sig själva och 
deras kulturella verklighet (Fangen, 2005, s. 240). Viktig att komma ihåg när man 
jobbar enligt Fangens modell (2005) är att nivåerna inte är åtskilda från varandra, utan 
att man rör sig mellan nivåerna vid analys (Fangen, 2005, s. 253).  
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6.5 Validitet 
 
Ordet validitet kan beskrivas som giltighet eller trovärdighet. Validitet inom forskning 
bygger på att kontrollera om de metoder som används är lämpliga för att ta reda på 
det som de har för avsikt att ta reda på (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258).  
 
För att skapa en hög validitet måste valet av metod styras av vad som ska undersökas. 
Ett första steg var därför att välja en metod som kan ge svar på frågeställningarna i 
uppsatsen. Ytterligare ett steg var att genomföra en pilotundersökning där 
intervjufrågorna kunde testas och därefter revideras. Bland annat så togs 
slutna/stängda frågor bort och några av de kvarvarande frågorna formulerades om 
för att öka möjligheten att ställa följdfrågor och få till en mera samtalsliknade 
intervjustruktur. Valet av halvstrukturerad intervjumetod gav möjlighet att ställa 
följdfrågor och efterfråga förtydligande från informanterna då de vid några tillfällen 
svävade ut lite.  
 
6.6 Reliabilitet  
 
Reliabilitet används som strategi för att garantera att de undersökningar som utförts 
är trovärdiga. Hög reliabilitet innebär att den mätmetod som använts ger samma 
resultat vid upprepade tester. Det handlar dels om att få samma resultat vid olika 
mätningar, dels om att kunna upptäcka skillnader i resultat. Hög reliabilitet kan även 
påvisas om andra forskare kan nå fram till samma resultat genom att läsa och 
replikera författarens tillvägagångsätt.  
 
Inom kvalitativ forskning kan det vara en komplicerad process att uppnå hög 
reliabilitet. Enligt Larsen (2009, s. 81) kan det säkerställas genom att visa att flera 
forskare kommit fram till samma resultat inom ett område.  
 
Informationen som samlas in måste även behandlas på ett omsorgsfullt sätt för att 
forskare ska uppnå en hög reliabilitet i sitt arbete (Larsen, 2009, s. 81). Ett exempel på 
detta kan vara att inte blanda ihop data från olika informanter och områden i sitt 
resultat (Larsen, 2009, s. 81). För att motverka sammanblandning har texten delats 
upp i tydliga ämnesområden utifrån vad informanterna lyft fram under intervjuerna. 
Eftersom alla intervjuer spelades in fanns också möjlighet att lyssna på dem flera 
gånger.  
 
6.7 Generaliserbarhet  
 
Generaliserbarhet eller generalisering handlar om att dra slutsatser som bedöms vara 
giltiga för en större grupp människor än vad som aktivt deltagit i en studie. Vid en 
generalisering ligger fokus på vilka människor eller grupper av människor som kan 
tänkas ha nytta av forskningsresultat genom att ställa sig frågorna hur, var, när och 
varför (Fejes & Thornberg, 2015, s. 270). Vid genomförande av kvalitativa 
undersökningar kan det vara problematiskt att göra generaliseringar på grund av 
svårigheten att få fram ett slumpmässigt urval informanter som kan vara underlag för 
den grupp människor forskningen ska säga något om (Fejes & Thornberg, 2015, s. 
270). En lösning på detta problem kan vara att inkludera en urvalsgrupp som kan 
företräda en befolkningsgrupp. Tillförlitligheten i urvalsgruppen skapas genom att alla 
individer som tillsammans utgör en kategori ges samma odds att bli delaktiga i studien 
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(Fejes & Thornberg, 2015, s. 270). Informanterna i denna studie kan inte sägas 
företräda svensklärare i årskurs 7-9 då urvalet är för litet och begränsas till ett mindre 
geografiskt område. För att kunna hitta någon sorts generaliserbarhet i denna uppsats 
får generaliseringar i stället göras utifrån antaganden eller riktningar som kan hittas i 
resultatet (Fejes & Thornberg, 2015, s. 270).   
 
6.8 Forskningsetik  
 
Vid utförandet av vetenskapliga studier finns det fyra stycken begrepp som forskare 
måste känna till och ta ställning till enligt God forskningssed (2017, s. 40). Dessa fyra 
begrepp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. För begreppet sekretess 
finns det i lagen regler vad som gäller vid hantering av uppgifter. Tystnadsplikt betyder 
att man inte under några omständigheter får berätta något för utomstående som inte 
innefattas eller inkluderas av tystnadsplikten. Anonymitet innebär att det skall vara 
omöjligt för någon utomstående att koppla ihop det som presenteras och redovisas i 
en uppsats med en persons identitet. Det fjärde och sista begreppet är konfidentialitet 
vilket innebär en generell skyldighet att inte sprida information som delgivits från 
någon, i detta fall informanter. Syftet med konfidentialitet är att skydda informationen 
och inte sprida den till utomstående (God forskningssed, 2017, s. 40).    
 
För att uppfylla ovanstående krav om god forskningsetik har alla informanter i förväg 
informerats om uppsatsens syfte samt vem som kommer att ha tillgång till materialet 
för att analysera och redovisa data. Samtliga deltagare har också haft möjlighet att när 
som helst under processen avsluta eller avböja sitt deltagande i studien. Alla 
informanter är lärare och personer över 15 år och ingen av dem förekommer i denna 
uppsats med namn (de namn som förekommer i resultatdelen är fiktiva), namn på 
skola eller något annat som kan peka ut deltagarna. De uppgifter som ligger till grund 
för uppsatsen kommer bara att analyseras och bearbetas av uppsatsens författare och 
förvaras på ett ställe som inte är tillgängligt för utomstående. All data kommer, efter 
att uppsats godkänts av examinator på Högskolan Dalarna, att förstöras. 
 
I övrigt har även det informationsblad (se bilaga 1) som delats ut till samtliga 
informanter kontrollerats så att det följer de etiska punkter och regler som gäller för 
examensarbeten på Högskolan Dalarna vad gäller behandling av personuppgifter och 
dataskydd i uppsatsarbete (se bilaga 2). I detta informationsblad ytterligare 
information om samtycke och hantering av insamlat material.  
 
7. Resultat  
 
Resultatdelen inleds med en presentation av elevernas digitala kompetens utifrån 
lärarnas erfarenheter. Sedan redovisas vilka förändringar lärarna utfört av sin 
skriftspråksundervisning för att anpassa den till Lgr 11. Inga fullständiga intervjuer 
redovisas utan delar av dessa presenteras i excerpter. Uppdelning och presentation av 
data har gjorts utifrån de olika problemområden som informanterna lyft fram. 
Excerpterna har valts ut för att för att belysa ett visst område, men också för att 
kunna besvara uppsatsens frågeställningar: 
 

1. Vad har lärare anpassat i skriftspråksundervisningen i svenskämnet för att 
eleverna ska få möjlighet att lära sig skapa multimodala texter på skärmar där 
ord, bild och ljud samspelar?  
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2. Hur upplever lärarna att elevernas lärande ser ut idag i förhållande till tiden 

innan skärmar användes under skriftspråkslektioner?  
 
Efter detta följer en kortare redovisning av hur skolan jobbat med att utveckla 
elevernas förmågor inom digital kompetens i relation till de nya styrdokumenten och 
kursplanerna (Lgr 11, 2018). I de excerpter som redovisas nedan är Richard 
författarens namn och Robert, Lovisa, Jolie, Kalle, Stina och Lars är fiktiva namn på 
informanterna.  
 
7.1 Elevernas digitala kompetensnivå  
 
Samtliga lärare som deltagit i studien anser att elevernas kunskap begränsas till att de 
vet hur de sätter på datorn, använder sociala medier och spelar spel. De tycker inte 
eleverna har de förkunskaper som på olika sätt beskrivs och tas för givet i Lgr 11 (Lgr 
11, 2018). I Lgr 11 saknas tydliga beskrivningar av vilka kunskaper eleverna förväntas 
besitta och det vida begreppet digital kompetens används. Informanterna lyfter fram 
att eleverna till exempel inte kan spara dokument, hitta tidigare sparade dokument 
och inte har de kunskaper de behöver för att skriva texter eller redigera dessa i 
ordbehandlingsprogram. Lärarna upplever att de digitala verktygen för eleverna är 
något som är förenat med lek, spel och kommunikation med kompisar medan de 
själva ser verktygen som något som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifter i 
skolan och sedan även i yrkeslivet. Nedan följer ett utdrag ur intervjun med Lovisa 
som illustrerar detta: 
 
Richard:  Hur upplever du att det varit att få med eleverna i detta arbete? Är de 

med direkt och förstår vad som ska göras? 
Lovisa:  ”>-Jo men det blir det< …(2.0) När vi och eleverna pratar datorer är 

det som två olika världar. När dom tänker datorer tänker dom spel, 
dom tänker sociala medier, de tänker chat-forum när vi lärare pratar (1 
sec) ser vi det som ett verktyg. Vi pratar om att de kan använda 
presentationsprogram, Wordprogram, använda excel, använd 
sökmotorer hur de söker på ett smidigt sätt. Men vi har upptäckt att de 
har inte de här kunskaperna. 
((6.0, man ser att informanten tänker, kollar runt lite)) 

Lovisa:  -Dom kan ju, (funderar, 4,0) och de har ju inte heller kunskaper om 
vilka bilder får man använda. Så där får ju alla vi vuxna nu >lägga ner 
en hel del tid<.  

Richard:  Skulle du kunna ge något exempel på när elevernas kunskaper saknas? 
Lovisa:  ”Vi upptäcker att om vi säger till exempel…, (3.0)när de skrivit klart 

den här uppgiften.- Bifoga det i ett mail och skicka det till mig. (4.0).  
Va säger eleverna då, vadå bifoga? Hur gör man det?  
<Så när vi pratar dator så pratar vi två olika saker, två olika världar>. 

 
Under intervjuerna har flera informanter liknande beskrivningar av elevernas 
kunskaper. I intervjuerna framkommer också en frustration över att elevernas 
kunskapsnivå är så pass låg och att lärarna därför behöver lära ut basala 
datorkunskaper.  
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7.2 Negativa effekter i elevernas skriftspråksutveckling  
 

Enligt alla informanter finns idag tre huvudproblem som digitaliseringen medfört på 
skriftspråksundervisningen. Dessa områden har enligt informanterna stor påverkan på 
elevernas skrivande och deras skriftspråksutveckling. Det första av dessa områden är 
hjälpfunktioner, till exempel stavningshjälp, som idag finns i ordbehandlingsprogram. 
Hjälpfunktionerna gör det svårare för lärare att bedöma elevernas kunskapsnivå inom 
skriftspråket och att sedan följa elevernas progression. Det andra området är 
plagiering och fusk och enligt informanterna är det ett ökat problem. Det tredje 
området är en ökad grad av fritidspråk eller internetspråk som påverkar elevernas 
textkvalité.  
 
7.2.1 Elevernas kunskap i ordbehandlingsprogram  
 
De hjälpfunktioner som idag hittas i de flesta ordbehandlingsprogram för stavning, 
meningsbyggnad med mera är effektiva verktyg som kan hjälpa eleverna att skriva 
mer korrekta texter både vad gäller stavning och grammatik. Datorn hjälper eleverna 
att stava orden och eleverna rättar dem med hjälp av ordbehandlingsprogrammet utan 
att lära sig hur ordet stavas, eleverna förlitar sig mycket på tekniken. Nedan följer en 
excerpt från en intervju med läraren Robert som exemplifierar detta.  
 
Richard:  Hur upplever du att själva skrivandet förändrats för eleverna? 
Robert:  ”Ja, alltså. Om vi tittar på just skrivandet så tycker jag ju på det sättet att 
 skriver man på datorn så finns de ju en risk med att dom ((4.0, 
 kollar runt och verkar fundera på hur svaret ska formuleras)) Kanske 
 egentligen inte kan hur, eller vet inte hur ordet ska stavas, utan blir 
 hjälpta av det om man till exempel skriver i ett 
 ordbehandlingsprogram”. 
Richard:  Ja just det.  
Robert:  Då är risken stor ((or-, ser funderande ut igen, 5.0)) 
 ”Att man egentligen inte lär sig så mycket av det på en gång, och 
 inte heller kan bedöma eleven om dom kan om det nu kommer till ett 
 bedömningsmoment. Så det är risk med det.”  
 
Övriga informanter, tycker precis som Robert, att elevernas texter är lättare att läsa 
och har bättre stavning och meningsbyggnad då de är skrivna på dator eller annat 
digitalt verktyg. Lärarna tycker att det blir det svårare att bedöma elevernas 
kunskapsnivå då de inte ser de brister i stavning och meningsbyggnad som finns om 
eleverna skriver med papper och penna. 
 
Läraren Kalle har under sina lektioner lagt in kortare moment där eleverna får träna 
på texter där ljud, bild och text får samverka. På grund av svårigheterna att se 
elevernas kunskapsnivå vid enbart digitala texter har Kalle valt att utföra vissa 
moment i elevernas skriftspråksutbildning med papper och penna. Nedan följer ett 
exempel på hur Kalle arbetar.  
 
Richard:  Om du reflekterar lite över dig själv som lärare, vilka förändringar har 
 du utfört i dina lektioner i skriftspråk i relation till de nya
 styrdokumenten? 
Kalle:  Hmm, förändrat. ((7.0, ser tänkande ut)) 
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Richard:  Eller anpassat? 
Kalle:  Ja, precis. Jag kör ju fortfarande så att dom får skriva mycket med 
 penna och på papper. Samtidigt som jag också försöker lära dom att 
 skriva i ett ordbehandlingsprogram eftersom dom måste ha med sig det 
 sen på gymnasiet och universitet. Där de ska skriva i typsnitt 12, nej, 
 teckenstorlek 12 och typsnitt times new roman, 1.5 radavstånd heh och 
 allt det där va, så det är bra de börjar med det redan nu. Det 
 är helt främmande för dem. Så med hjälp av datorn har jag ju kunnat… 
 ((3.0)) Möjligheten finns då att kunna hjälpa dom med det så pass tidigt 
 så det inte kommer som en chock på gymnasiet sen. 
Richard:  Skulle du kunna ge exempel på, eller förklara tydligare varför du inte 

överger textskrivande med papper och penna? 
Kalla: J::a, (.) hmm ((4.0, ser tänkande ut)). ” <Alltså> (2.0) det är svårt att 

bedöma om eleverna verkligen kan stava korrekt eller om det är datorn 
som stavat åt eleverna.”  

 
Kalle jobbar utifrån Vygotskijs lärandeteori när han lär sina elever att skriva på 
datorer. Kalle bygger på sina elevers kunskaper stegvis genom att utgå ifrån vad han 
lärt dem under tidigare lektioner, scaffolding. Detta förtydligas genom att Kalle säger 
att han försöker få eleverna att skriva och jobba i ordbehandlingsprogram med hjälp 
av hans stöttning. Kalle har anpassat sin skriftspråksundervisning för eleverna utifrån 
de nya kraven som finns i Lgr 11 (2018) för svenska. Det är också ett tydligt exempel 
på det vetenskapliga begreppet som innebär att läraren styr lärandet och elevernas 
utveckling genom mediering av fysiska redskap. Samtidigt upplever Kalle att det är 
problematiskt att analysera elevernas kunskapsnivå inom textskrivning enbart utifrån 
digitala texter. Kalle säger att när eleverna fått skriva med papper och penna har de till 
exempel ett högre antal stavfel i sina texter än vid digitalt textskrivande.  
 
 Läraren Stina upplever sig ha bristande kunskaper i att arbeta med 
ordbehandlingsprogram, både vad gäller kunskaper om själva programmet men också 
om hur hon på bästa sätt ska förmedla kunskap till eleverna. Stina har genomfört 
lektioner där eleverna får skapa multimodala texter där ljud, bild och text får 
samarbeta och hon har planer på att upprepa det minst en gång till under terminen. 
 
Richard:  Hur har du anpassat dina lektioner i skriftspråk i relation till de 
 styrdokument som finns idag? 
Stina:  Ja har ju jobbat ganska mycket med data och liksom ((3.0))och 
 egentligen hela min, liksom, ↓där jag lyckas med det. 
Richard:  Är det något du jobbat med i dina klasser, skulle du kunna ge några 
 exempel? 
Stina: J:::A, det tycker jag väl ändå((1.0)) att vi haft lite grann  men sen får 
 man ju även instruera dem på ett annat sätt och sätta dom i 
 Word och dess funktioner och liksom hela den, ((2.00)) den biten det 
 blir som ett extra moment man får införa i undervisningen som faller 
 lite på svenskan. Förr hade man ju datakunskap ”och såna här saker” 
 där man kunde väva in alla såna saker ↓men det finns ju inte 
 ((nästan lite besviken i rösten, ser efter detta lite funderande ut så jag 
 låter henne tänka, 6.0)). 
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Stina:  Då får ju ((2.0)) ↑jag ta på mig det ansvaret, att om de ska kunna skriva 
 en uppsats med fotnoter eller vad det nu kan va liksom, så 
 måste jag ju instruera dom i det. Så det blir en ((2.0)) ett 
 instruktionsmoment till. Att rätta eleverna i ett Worddokument, hur 
 man sparar och ((3.0)) såna enkla saker heh.  
 
Stinas osäkerhet lyser igenom på vissa ställen i excerpten ovan, då hon sänkte 
ljudnivån i sitt tal. Samtidigt finns en känsla av frustration då hon upplever att ett nytt 
område tillförts svenskämnet. Stina upplever att det bara är möjligt att lära eleverna 
grunderna, det finns inte tid för något annat. Stina har på grund av de nya 
styrdokumenten infört nya moment i sin skriftspråksutbildning för eleverna vilket 
framgår senare under intervjun: 
 
Richard:  Har du utfört någon lektion där eleverna specifikt får lära sig att skapa 
 en multimodal text där ljud, bild och text samverkar? 
Stina:  ↑J:aaa, men absolut. Men det blir mer kanske i form av presentationer i 
 form av film, alltså, mera såna saker. Och när det dyker upp saker.  
Richard:  Vad är det för saker som dyker upp, kan du utveckla? 
Stina:  >Det är något man gör hela tiden när man jobbar i texter<, att tänk på 
 att man kan välja det här, och man kan lägga till de här. Det blir som 
 man använder det för att hjälpa eleverna finjustera texterna. 
 
När inspelningen är avslutad kommer Stina på att hon även tänkt genomföra en 
lektion innan jul där hon ska lära eleverna hur man centrerar text, gör rubriker med 
mera.  
 
Läraren Lars har sedan den nya versionen av Lgr 11 (2018) infördes aktivt jobbat med 
att försöka få in datorn mer och mer i elevernas skriftspråksundervisning. Dock oftast 
genom att använda bilder i text. Lars skulle vilja få in mera arbetsmoment kopplade 
till digitala verktyg, men känner sig begränsad av sina egna kunskaper.  
 
Richard:   Om du reflekterar lite över dig själv som lärare, vilka förändringar har 
 du utfört i dina lektioner i skriftspråk i relation till de nya
 styrdokumenten? 
Lars:  Jag har nog försökt att använd datorn när jag känt att det varit relevant 
 för uppgiften, ((2.0)) alltså när det är multimodalt. Och där har jag 
 jobbat med text och bild tillsammans. För att uppnå ett bättre resultat 
 ↓kanske än när de skrivit för hand. Jag har lyft in det i olika 
 ↑arbetsområden som jag haft, språkhistoria till exempel.    
Richard:  Vilka svårigheter upplever du har dykt upp i ditt anpassningsarbete? 
Lars:  >”J:aa alltså de, man hinner ju inte så lätt”<. ((4.0 tittar upp i taket)) 
 >↓Nu har jag svårt ↑här<. Jag tycker det har varit ganska lätt att 
 anpassa, men  det beror ju på att man själv är insatt i det och kan själv 
 använda ordbehandlingsprogram och andra program för olika syften. 
 Då är det ganska lätt att hjälpa eleverna med det. Men det 
 bygger det jag kan redan. Om jag ska lära eleverna ytterligare något som 
 jag inte redan kan då måste jag få tid till det, och det är där jag känner 
 att tiden inte alltid finns. 
 
Lars upplever i likhet med övriga informanter en tidspress i att få med detta moment i 
skriftspråksundervisningen och har också han fått anpassa sig efter sin egen 
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kunskapsnivå. I likhet med Stina upplever han att det är svensklärarna som fått ta 
ansvar för att förbättra elevernas kunskaper inom området. 
 
7.2.2 Källkritik, källhantering, plagiering och fusk  
 
Det andra området som ökat sedan digitaliseringen och elevernas tillgång till bärbara 
datorer är plagiering eller fusk. Det är inte ovanligt att eleverna kopierar in allt från 
meningar till hela stycken och texter som sedan lämnas in till läraren. Ibland kan 
lärarna upptäcka detta direkt till exempel genom att en text avviker från elevens 
tidigare nivå, eller i de fall då eleven inte riktigt läst den kopierade texten och det visar 
sig att den inte handlar om det som läraren efterfrågat. Det har även förekommit att 
elever har skickat in identiska texter på skrivuppgifter. Som beskrivits tidigare kan det 
vara svårt att upptäcka fusk då läraren inte har fullständiga kunskaper om vilken nivå 
eleven befinner sig på. Ett exempel som rör plagiering beskrivs i följande excerpter:  
 
Richard:  Om vi kollar lite mera på plagiering, du sa att du upplever att det ökat? 
Lovisa:  ((skrattar och sträcker lite på sig på stolen)) Att fuska blir ju lätt, copy-
 paste är deras vän. 
Lovisa:  ↑>Nackdelar< som jag sett och som och varför jag fortfarande 
 håller kvar en hel del skrivuppgifter som dom bara får skriva i 
 klassrummet, bara med papper och penna det är ju att det är ju så 
 mycket plagiat. Copy-paste, det är ju omöjligt att hålla koll på, ”öhöö”, 
 (.) allt som dom, vad är deras egna ord och vad har dom tagit. 
 För är det lite ((3 sekunders paus, tittar ut genom ett fönster)) fraser här 
 och där. ”Det är ju samma ska du skriva en bokrecension” ((2 
 sekunder paus)) ”eller en filmrecension är det ju så lätt för dom att gå 
 direkt ut på nätet se vad en annan elev har skrivit och kopiera.”   
 
Lovisa berättar att hon genomfört åtgärder för att motverka plagiering och fusk. Hon 
har bland annat haft lektioner där hon tagit upp ämnet med eleverna. Vid behov har 
Lovisa pratat enskilt med elever som på olika sätt plagierat och i enstaka fall har hon 
även kontaktat vårdnadshavare för att på så sätt nå fram med sitt budskap till eleven. 
En majoritet av informanterna beskriver att plagieringen i elevernas texter har ökat, 
eller i alla fall blivit synligare i texterna. Skolorna där informanterna arbetar har i 
nuläget inget system för att upptäcka och leta efter plagiat i elevernas texter. Tidigare 
har flera av dem haft tillgång till Urkund, men nu får de själva utföra kontroller när de 
misstänker fusk genom att skriva in textstycken i olika sökmotorer och jämföra 
elevernas texter med resultatet av dessa sökningar. Lärarna påpekar att det inte är 
omöjligt att flera av de elevtexter som de läser innehåller plagiering och fusk men det 
finns inte möjlighet att kontrollera 25-30 texter manuellt. Lärarna får i stället lita på 
sin intuition och fingertoppskänsla.   
 
Lovisa har inte vågat släppa fram de digitala verktygen helt i 
skriftspråksundervisningen. För att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå har hon 
valt att betygsgrundande uppgifter ska utföras med papper och penna.  
 
Richard:  Skulle du kunna några exempel på hur du förändrat eller anpassat dina 
 skriftspråkslektioner i förhållande till de nya styrdokumenten? 
Lovisa:  ”>Japp<((2.0)) , ääää” ((3.0)). >Man har ju gått< igenom mycket mera 
 noggrant när det gäller det här med källgranskning, <om> ((använde 
 ordet som en paus)) källkritik <om> plagiat ((3.0)) källhänvisningar. 
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 Det som också förändrats <en hel del> är att jag måste lägga ner mera 
 tid på datakunskap. Hur ett dokument ser, alltså layouten, disposition 
 ska se ut.   
  
Lovisa är med i den IKT-grupp som finns på skolan. Hon har därför haft möjlighet 
att studera den nya Läroplanen (Lgr 11, 2018) i svenska under arbetstid och har 
försökt anpassa sina egna lektioner och att utbilda övriga lärare. Hon upplever att de 
största utmaningarna är att få tiden att räcka till och att föra in de nya kunskaperna i 
utbildingen på ett bra sätt. 
 
Följande excerpter ger en bild av skolans arbete inom digital teknik och 
svensklärarnas förutsättningar att utföra de anpassningar som krävs i de nya 
Läroplanen (Lgr 11, 2018): 
 
Richard:  Kan du inte berätta hur IKT-gruppen ser ut och hur ni arbetar? 
Lovisa:  Ja, okej. Vi är två stycken på högstadiet som ansvariga för IKT-biten. 
 En är riktad mer mot lärarna och en mot eleverna. Dessa individer, 
 vilket jag är en, ”ääää”, vi har kurs varje studiedag så får vi en 
 halvtimme, timme, att hjälpa lärarkåren att visa olika program. Vi har 
 även gjort en undersökning för att kolla vad de anser att de kan och vad 
 de behöver hjälp med och sen har vi planerat kurser utifrån 
 det. Och så har vi IKT-råd för att kolla eleverna, hur vi kan stötta upp 
 metoderna.   
 
Lovisa berättar vidare att hon upplever att åsikterna i lärarkåren går isär kring hur 
effektiv IKT-gruppen är. Ofta får lärarna kortfattad information, smakprov, som 
Lovisa kallar det, och sen är det upp till var och en att söka mer kunskap och 
bestämma vad de vill använda i undervisningen.  
 
7.2.3 Internet-, chat- och talspråk  
 
Flera av lärarna upplever att gränsen mellan tal- och skriftspråk suddas ut i de texter 
eleverna skriver på datorer. Eleverna använder ofta förkortningar som förekommer i 
sms, chat eller spel. Förkortningarna är oftast inte svåra att tyda, men ibland krävs att 
lärarna är insatta i termer och begrepp för att kunna tolka texterna. Lärarna upplever 
att elevernas texter är slarviga, att de tappar bort ändelser på ord, glömmer punkt och 
stor bokstav i början av meningar samt använder mer talspråk än tidigare. Det är inte 
ovanligt att eleverna använder emojisar för att beskriva känslor i texter som de skriver 
i skolan. Nedan följer kortare excerpter som illustrerar detta fenomen:     
 
Jolie:  Det blir svårare (2.0) med lärandet på ett sätt att du måste 
 hålla isär det här hur uttrycker jag mig <när jag skriver på min 
 fritid och hur uttrycker jag mig när jag skriver i skolan> och 
 det är det många som har problem med kan man lugnt säga.   
Richard:  Kan du ge exempel på hur detta yttrar sig i elevernas texter? 
Jolie:  Det blir väldigt mycket, så här (4.0) förkortningar och  <ofullständiga 
 (2.0) ord och så där>, (harklar sig lite) när de ska skriva. Det 
 påverkar ju (3.0) mer än vad det har gjort, för det har  ju slagit igenom 
 nu. På dom här som är yngre är det ju mycket (4.0), °att det 
 märks tydligt°.  
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Jolie upplever att det här blivit ett tydligare problem under hösten då alla elever fick 
datorer. Tidigare hade eleverna läsplattor och då valde många att använda papper och 
penna för att skriva texter. Även Lovisa upplever att det blev ett problem i samband 
med att eleverna fick egna datorer: 
 
Lovisa: ”… men annars så ser man ju att (2.0) dom kombinerar ofta 
 datatexter med sin, sina chat-texter. Vilket, dom felen gör 
 dom inte när dom skriver för hand.” 
 
Det här har gjort att Lovisa valt att inte låta eleverna använda dator vid skrivövningar, 
förhör, redovisningar och prov. Lovisa säger att det både beror på att eleverna 
använder ett sämre språk och på att risken för att texterna ska misstolkas och att 
innehåll ska försvinna blir större.  
 
Även Stina påpekar under sin intervju att hon upplever att elevernas skriftspråk har 
förändras negativt, men att hon i huvudsak tycker att det beror på att eleverna 
använder mer talspråk idag och inte på internet-/chatspråk.  
 
Richard:  Jag tänkte på det här med kvalitén, hur innehållet ser ut i elevernas 
 texter, upplever du att det kommer mycket sms/chat- eller 
 internetspråk  i texterna? 
Stina:  ”Alltså dom förkortar ju, alltså dom har svårt att skriva ut hela former 
av  ord, (2.0) va v-a, eller alltså verb ändelser och så faller bort.” Det blir 
 mycket talspråk upplever jag nog, (3.0 <än vad som varit tidigare> . Sen 
 (hostar till, 3.0) tycker jag nog de kan skilja på sms, chat och så där, det 
 vet dom vart det hör hemma.  
 
Stina upplever att användandet av talspråk i de digitala texterna ökat sedan eleverna 
fick tillgång till egna datorer under hösten. Hon efterlyser också ett bättre kollegialt 
samarbete för att tillsammans hitta ett arbetssätt för att få bukt med problemet.  
 
7.3 Lärarnas anpassning av skriftspråkslärandet   
 
Alla intervjuade lärare anser att anpassning av skriftspråksundervisningen varit 
nödvändig för att leva upp till de nya kraven i styrdokument och Läroplaner (Lgr 11, 
2018). De största förändringarna hade samtliga gjort inom källgranskning, källkritik, 
plagiering och källhänvisning. Att dessa områden valdes ut berodde i huvudsak på att 
eleverna hade stora kunskapsbrister och att plagieringen ökat i takt med den ökade 
användningen av digitala verktyg.  
 
Hur arbetet rent praktiskt utförts varierar dock. Någon lärare har haft flera lektioner 
som enbart fokuserat på källgranskning, källkritik och plagiering medan andra lagt in 
kortare moment under lektioner där de även arbetat med annat.  
 
På en av skolorna har en datorkurs getts till samtliga elever. Syftet var att stärka både 
elevernas data- och skriftspråkskunskaper. Inom ramen för kursen har eleverna bland 
annat fått lära sig hur ett Worddokument ska se ut, hur de sparar och öppnar tidigare 
sparade filer, hur de skapar rubriker, ändrar färg och storlek på text samt hur de 
bifogar filer i mejl. 
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Ytterligare ett exempel på hur eleverna fått träna på sina digitala förmågor inom 
skriftspråkslärandet är ett samarbete mellan lärarna i svenska och textilslöjd. De har 
gemensamt tagit fram en elektronisk rapportmall som eleverna ska använda för att 
redovisa ett av sina arbeten på textilslöjden.  
 
8. Diskussion 
 
Diskussionsdelen inleds med en genomgång av metoden som används i uppsatsen 
och följs sedan av en resultatdiskussion som är kopplad till frågeställningarna. 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
En stor fördel med användandet av den kvantitativa metoden och halvstrukturerade 
intervjuer är att det hela tiden är möjligt att ställa följdfrågor och vid behov även 
omformulera frågorna när informanterna inte riktigt verkar ha förstått frågan. Det 
finns också möjlighet att be informanten utveckla sina svar, ge exempel eller be om 
förtydligande. En nackdel är att alla informanter inte får samma frågor och att fokus i 
intervjun därför kan variera något. Ytterligare ett problem med att använda 
halvstrukturerade intervjuer är att det material som ska transkriberas kan bli väldigt 
omfattande. 
 
En stor nackdel med studien är att endast sex informanter deltog. Det beror dels på 
den begränsade tid som var avsatt för uppsatsskrivande, dels på svårigheten att hitta 
deltagare. Ytterligare en faktor som påverkar generaliserbarheten är att fyra av 
informanterna jobbar på samma skola och att samtliga lärare arbetar inom samma 
kommun.  
 
Begreppet multimodal förekom under intervjuerna och då flera av informanterna var 
osäkra på innebörden hade det eventuellt underlättat om de informerats i förväg eller 
i samband med intervjustart.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat lärarnas möjlighet att utveckla sina svar var 
tidsbrist. Samtliga intervjuer utfördes i luckor som informanterna hade i sitt ordinarie 
schema vilket ibland ledde till att intervjun behövde skyndas på för att alla frågor 
skulle hinnas med. Det hade eventuellt kunnat undvikas om frågorna skickats ut några 
dagar i förväg, så att deltagarna haft möjlighet att tänka över sina svar.  
 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
De områden som lärarna själva anser att de anpassat och utvecklat mest inom ramen 
för sin skriftspråksundervisning och för att eleverna ska få träna på att skapa 
multimodala texter är källkritik, källhänvisning, källgranskning, plagiering och 
elevernas förmåga att använda ordbehandlingsprogram. Alla dessa områden finns 
med i det centrala innehållet för ämnet svenska i Lgr 11 (2018, s. 261-262) och det är 
tydligt att alla studiedeltagare anpassat sig efter detta. Paradoxalt nog lyfter samtliga 
informanter upp att plagiering är ett ökat problem trots att det är ett område de 
fokuserat på. I Skolverkets uppföljning av elevers IT-kompetens framgår att elevernas 
egen bedömning är att deras förmåga till källkritik har ökat (Digitaliseringen i skolan – 
dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, 2016). Det beror troligtvis 
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på ökad undervisning inom området. Elevernas förmåga att söka, välja ut och 
analysera information på ett källkritiskt sätt har stor påverkan på hur framgångsrik 
användningen av digitala verktyg blir i skolan. Skolverkets uppföljning visar också att 
elevernas förmåga beror på vilket stöd de får och att det i huvudsak beror på vilket 
professionellt stöd lärarna får.  
 
Informanterna lyfter också fram att elevernas förkunskaper inte ligger på den nivå 
som förväntas enligt Läroplanen (Lgr 11, 2018). Flera av lärarna upplever också att ett 
stort ansvar för att åtgärda detta lagts på dem som svensklärare. Dessutom är 
variationen i kunskapsnivå mellan olika lärare stor och precis som även Willermark 
(2018) påpekar i sin avhandling upplever flera av dem att det inte alltid är så enkelt att 
integrera de nya kunskaperna i undervisningen. I den här studien efterlyser samtliga 
deltagare mer utbildning som innehåller information om hur man skapar multimodala 
texter medan motsvarande siffra i Skolverkets dokument IT-användning och IT-
kompetens i skolan (2016) ligger på 55 %.  Om det är en direkt följd av kraven i den nya 
Läroplanen (Lgr 11, 2018) går inte att styrka i denna uppsats. 
 
Att kunskapsnivån varierar så mycket ökar också risken för att likvärdigheten i 
undervisningen minskar. Willermark (2018) menar att de två viktigaste faktorerna när 
det gäller digitalisering som förhindrar att eleverna hamnar i ZPD är att lärarna 
prioriterar andra arbetsuppgifter framför nödvändiga digitala anpassningar och att 
lärarna upplever det svårt att pedagogiskt förankra användandet av digitala verktyg i 
sin undervisning. I Lgr 11 (2018) står att eleverna ska få träna på sina förmågor att 
skapa multimodala texter digitalt och att skapa texter i ett ordbehandlingsprogram, 
men kanske skulle det underlätta om det tydligare framgick vilka förmågor eleverna 
förväntas uppnå. Precis som till exempel Domeij & Karlsson (2013, s. 520) lyfter fram 
ställer läsning och skrivning som sker digitalt nya krav på lärare och elever. Eleverna 
behöver bland annat lära sig funktionen hos ett stort antal knappar som också blir 
kopplade till deras skriftspråk. Sett ur den sociokulturella lärandeteorins perspektiv 
måste lärarna stötta eleverna inom två olika kunskapsområden samtidigt då de skriver 
digitala texter. Det handlar både om skriftspråkskunskaper och kunskaper inom 
ordbehandlingsprogram och detta är ett återkommande fenomen då digital teknik 
används. Elevernas spridda och ofta låga kunskapsnivå ökar risken för att de inte 
hamnar i ZPD. Även Nordmark (2014, s. 164) anser att användandet av en dator som 
artefakt skapar ett nytt sätt för eleverna att skriva på och att även själva 
skrivprocessen påverkas. 
 
Willermark lyfter även problemet med att de utbildningar som lärarna får inte tar 
hänsyn till lärarnas olika kunskapsnivåer utan att modellen ”one-size-fits-all” används 
i stället. I den här studien framkommer också att ett stort ansvar läggs på den enskilde 
läraren att utveckla sin kompetens inom IT. Ett exempel är att IKT-gruppen på en av 
skolorna ger korta presentationer och att var och en därefter får söka ytterligare 
information om intresse finns. Trots att alla lärarna i studien efterlyser mer utbildning 
är det inte säkert att deras kunskapsnivå är för låg eftersom de alla har flera exempel 
på hur de fört in nya moment i sin undervisning. Däremot verkar det som att deras 
tilltro till de egna kunskaperna är förhållandevis låg.  
 
Flera av informanterna efterfrågar ett ökat kollegialt samarbete inom IKT. Lärarna 
upplever att de inte hittar tid eller vet hur de ska påbörja sitt anpassningsarbete. Även 
Annerberg (2016, s. 51) tar upp att bristande samarbete mellan lärare är ett problem, 
men också att det är vanligt att lärare upplever att det saknas stöd från skolledning 
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och skolans organisation. I den här studien framkom att anpassningen i huvudsak har 
gjorts för att följa den nya Läroplanen (Lgr 11, 2018) och inte i så stor utsträckning 
efter lärarnas egna önskemål.  
 
Informanterna lyfter också fram att det är svårare att bedöma elevernas kunskapsnivå 
inom textskrivning då de använder sig av ordbehandlingsprogram. De hjälpfunktioner 
som finns i dessa hjälper eleverna att skapa texter med en högre kvalité än när de får 
skriva med papper och penna. I den tidigare forskningen som presenterats tas detta 
inte upp som ett problem utan i stället lyfter både Willermark och Annerberg fram att 
digitaliseringen gör elevernas texter mer lättlästa och att det är enklare att ge feedback 
och att få in arbeten. Några av lärarna i den här studien har valt att utföra vissa 
uppgifter med papper och penna för att kunna bedöma elevernas nivå medan andra 
inte ser det som ett stort problem. Flera av dem har också sett hur elevernas 
skriftspråk försämrats då de använder de datorer de fått tilldelade under hösten. 
Frågan är om en liknande effekt kommer att ses på de nationella proven då de i 
framtiden blir digitala. Enligt Nordmark (2014, s. 163) är det vanligt att elever skriver 
på bland annat Facebook samtidigt som de arbetar med skoluppgifter och att eleverna 
har svårt att växla mellan ett korrekt skriftspråk och internet-/chatspråk skulle kunna 
vara en del av förklaringen till att texterna försämrats när tillgången till digitala verktyg 
utökats.  
 
Erixon (2010) belyser i sin studie att det finns en risk för förskjutning i 
maktförhållandet mellan lärare och elever i de fall då lärarens kunskaper är lägre än 
elevernas inom digital teknik, men det var intressant nog ingen av informanterna i den 
här studien som upplevt. Snarare ansåg de att elevernas kunskaper var förvånansvärt 
låga. Förklaringen till det kan vara att Erixons studie utfördes 2010 och sedan dess 
har mer detaljerade krav på vilka förmågor som eleverna ska få träna på i skolan 
tillkommit. Det innebär också att det är tydligare för lärarna vilka områden inom IKT 
som de själva behöver fokusera på och få fortbildning inom. Dessutom har de flesta 
elever fokus på spel, kommunikation, film och musik och det ligger inte inom ramen 
för de kunskapsområden eleverna ska utveckla inom svenskämnet. Willermark menar 
att det snarare är grunden för lärarnas profession som förändras än att det rör sig om 
en maktförskjutning. Willermark anser att användningen av digitala verktyg ger 
lärarna en ny roll där fokus förskjuts från att planera undervisning till att planera för 
lärande och att gå från föreläsning till handledning. Även i Skolverkets rapport (IT-
användning och IT-kompetens i skolan, 2016) påpekas att lärare ställs inför delvis nya 
utmaningar då de leder arbetet i tekniktäta klassrum. Det handlar om att förstå och 
hantera när och hur digitala verktyg används, t ex anser två tredjedelar av lärarna i 
årskurs 7-9 att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevers användning av 
exempelvis sociala medier.  
 
Avslutningsvis så påpekade någon av informanterna precis som Wedin och Hedman 
(2013) att begreppet multimodalt inte är nytt och att multimodala texter var vanligt 
också före de digitala verktygens intåg i skolan. Skillnaden är bara att det är betydligt 
enklare att skapa multimodala texter idag.   
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9. Slutsatser 
 
De digitala verktygen är inte längre ett komplement som lärarna kan använda sig av i 
skolan, utan det är numera ett krav att de inkluderas i elevernas lärande och i de 
uppgifter som ska utföras. 
 
De informanter som deltog i denna studie lyfte samtliga fram att Skolverkets 
revidering av Lgr 11 lett till att de behövt genomföra förändringar i sin 
skriftspråksundervisning. Anpassningarna kan delas upp i två olika områden, dels 
beroende på de krav som ställs i den nya läro- och kursplanen, dels på grund av de 
bristande förkunskaper som eleverna har och som de förväntas besitta enligt Lgr 11.  
 
Lärarna har haft ett ökat fokus på källhänvisning, källkritik, källgranskning och 
plagiering, men också aktivt arbetat med att ge eleverna möjlighet att skapa texter där 
ljud, bild och text får samarbeta.  
 
Elevernas bristande förkunskaper har lett till att informanterna genomfört lektioner 
där eleverna fått lära sig hur de hanterar olika moment i ordbehandlingsprogram som 
till exempel hur de sparar filer och väljer teckensnitt. Studien visar att eleverna 
behöver grundläggande utbildning inom ordbehandlingsprogram. 
 
Samtliga intervjuade lärare uppger också att de önskar mer utbildning i hur de skapar 
och undervisar om multimodala texter och att tidsbrist försvårar införandet av nya 
moment i undervisningen. 
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Bilaga 1: 

    2018-10-03 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet 
vid Högskolan Dalarna. Min studie kommer att handla om svensklärarnas 
anpassning av skriftspråksundervisningen för användande av skärmar och jag 
kommer att använda mig av intervjuer som metod för min datainsamling. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med min studie är ta reda på lärarnas uppfattning om hur skärmar påverkar 
skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Området är viktigt att undersöka 
eftersom läro- och kursplaner är reviderade från och med hösten 2018 för en ökad 
digitalisering. Jag vill därför studera uppfattningen om digitaliseringens inverkan 
angående det centrala innehållet i svenska med utgångspunkt i skapande av texter 
där ord, bild och ljud samspelar och jag ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
 
Ditt deltagande kommer att innebära ca 45 minuter samtalstid. Resultatet kommer 
att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid 
Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat på 
Högskolan Dalarnas databas för examensarbeten eller i digital form av författaren.  

 
Det insamlade materialet kommer enbart att bearbetas av mig själv. Din identitet 
som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola undersökningen har 
gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien 
kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer 
endast att hanteras av mig. All insamlad data kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du som är 
tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande, så kommer detta inte 
att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Lärarstudent: Richard Hedström E-postadress:  v14riche@du.se 
Handledare: Marie Nordmark E-postadress: mnr@du.se   
Dataskyddsombudet på högskolan E-postadress: dataskydd@du.se 
 

mailto:v14riche@du.se
mailto:mnr@du.se
mailto:dataskydd@du.se
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Bilaga 2: 
 
Behandling av personuppgifter och dataskydd 
 
Högskolan Dalarna behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande 
lagstiftning (Dataskyddsförordningen, GDPR) och i enlighet med högskolans interna 
regler. Personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, användar-id, 
kontaktuppgifter, sökta och pågående studier samt studieresultat i 
studiedokumentationsystemet Ladok. Om du har behov av sekretesskydd, kontakta 
högskolans Ladok-funktion ladok@du.se.  Därutöver behandlar programansvarig och 
kursansvarig lärare enklare typer av uppgifter såsom namn och mejladress för att 
kunna genomföra kursen.  
 
Du kan läsa mer om dataskyddsfrågor och behandling av personuppgifter på 
Högskolans hemsida: http://www.du.se/sv/hjalp/persstudentprojonuppgifter/.  Mer 
utförlig information för bl.a. studenter som ska genomföra egna undersökningar och 
examensarbeten finns på http://libguides.du.se/personuppgifter (se fliken ”Handledare 
& student”). Mer om den nya Dataskyddsförordningen kan du även läsa på 
Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/." 
 
•Ändamål med behandlingen (t.ex. examensarbete eller praktikrapport), 
•rättslig grund för behandlingen (normalt samtycke), 
•vilka som kommer kunna ta del av uppgifterna (t.ex. handledare, examinator och 
studenterna som genomför studien), 
•hur länge uppgifterna sparas (normalt tills studien godkänts), 
•rätten för deltagare att få tillgång till uppgifterna och få fel rättade, 
•rätten för deltagare att återkalla samtycke, 
•att Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig, 
•kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på högskolan (dataskydd@du.se), 
•deltagarnas rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. 
 
 
"Akademiskt skrivande, upphovsrätt och plagiering 
 
Det är viktigt att man som skribent känner till hjälpmedel i skrivandet, upphovsrätt och 
plagiering. Biblioteket har på hemsidan tagit fram information för att underlätta det 
akademiska skrivandet, se http://www.du.se/sv/bibliotek/referera/." 
 

http://www.du.se/sv/bibliotek/referera/
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