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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vad tre elever, varav en med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i årskurs åtta, har för uppfattningar om 

och erfarenheter av digitala lärresurser samt hur de föredrar att inhämta och 

redovisa kunskap i sin svenskundervisning. Därutöver utgår uppsatsen från 

följande forskningsfrågor: 1. På vilket/vilka sätt får eleverna i sin 

svenskundervisning ta del av de digitala lärresurser de är berättigade till utifrån 

vad kursplanen stipulerar? 2. Vilka för- och nackdelar ser eleverna med digitala 

lärresurser? 3. Vilka digitala lärresurser använder eleverna i svenskundervisningen 

och vad används de till? 4. Hur föredrar eleverna att inhämta och redovisa 

kunskap i svenskundervisningen? Empiriinsamlingsmetoden består av en 

fokusgruppsintervju med semistrukturerade frågor som behandlar just digitala 

lärresurser samt inhämtning och redovisning av kunskap. Empirin analyseras och 

diskuteras utifrån en kvalitativ innehållsanalys och begrepp från det 

sociokulturella perspektivet används parallellt med begrepp som är baserade och 

inspirerade av Howard Gardner multiintelligensteori och Rita och Kenneth Dunns 

inlärningsmodell. Resultatet i studien visar att eleverna anser att de får det stöd de 

behöver i det dagliga skolarbetet, dels via digitala lärresurser och dels i form av 

pedagogiskt stöd från lärare. En slutsats jag drar är att om elever tillåts redovisa 

och inhämta kunskap utifrån sina olika behov och förutsättningar kan det ha en 

avgörande betydelse för att eleven ska kunna utveckla sina kunskaper och nå 

målen i sin utbildning. 

Ämnesord 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, digitala lärresurser, multimodalitet, 

svenskundervisning, inlärningsstilar.
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Förord 

 

Vetskapen om att jag skulle behöva skriva ett examensarbete i slutet av min 

utbildning fick mig nästan till att tacka nej till platsen på högskolan den vårdagen 

2017. Under utbildningens alla år har denna vetskap om vad som komma skall 

varit ett efterhängset orosmoln fyllt av ångest och stress. Trots det är jag stolt över 

mig själv att jag tagit mig igenom utbildningen då den både varit utmanande och 

fått mig att utvecklas som skribent, vilket jag är tacksam för idag. Det har 

stundtals känts som att uppsatsen aldrig skulle bli klar, men här är den nu. Allt slit 

och alla långa dagar har resulterat i detta examensarbete som jag nu stolt 

presenterar. … I did it! 

Jag vill rikta ett enormt stort tack till svenskläraren och eleverna som deltog i min 

undersökning. Utan er hade det inte varit möjligt! 

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka min mamma för att du aldrig tappade tron 

på mig och för all stöttning jag fått genom hela processen, från val av ämne till 

slutprodukt – tack! 

 

Rebecka Olsson, 2022 
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Alla människor är och lär på olika sätt, varje människa är unik 

– ända ut i fingerspetsarna 

Inspirerat av Barbro Bruce, Maria Rubin, Pia Thimgren och Roger Åkerman (2016b, s. 22-23). 
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1 Inledning 

Har du någon gång haft svårt att behålla koncentrationen när du lyssnat på ett 

föredrag? Kanske har du haft svårt att få ner dina tankar på papper eller upplevt att 

du behövt få till dig information på flera olika sätt för att tillgodogöra dig 

informationen? För många av oss är detta en del av vardagen, inte minst för 

elever. Bruce et al. (2016b, s. 22-23) skriver så fint i sin bok att alla människor är 

och lär på olika sätt, varje människa är unik – ända ut i fingerspetsarna, och jag är 

beredd att hålla med. Det finns inget fingeravtryck som är det andra likt – i hela 

världen! Så unik är du! 

Alla människor gynnas mer eller mindre av att få till sig information samt inhämta 

och redovisa kunskap på flera olika sätt. I skolan gynnas alla elever av att få 

tillgång till de verktyg och hjälpmedel som är rätt för dem, oavsett om de har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller inte. I den nya läroplanen som 

börjar gälla hösten 2022 lyfts arbete med digitala lärresurser fram ännu mer än i 

tidigare versioner. Det finns många effektiva läs- och skrivverktyg men det är 

viktigt att prova vilka funktioner som uppfyller behoven just då och hur verktygen 

används på ett effektivt sätt (Barbro Bruce, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson 

& Eva Sventelius 2016a, s. 182). Det är också viktigt att poängtera att även om 

datorer och andra digitala verktyg öppnar för möjligheter att skapa multimodala 

texter kan papper och penna ibland fungera bättre för vissa elever och fungera 

bättre i vissa situationer. Det finns alltså skäl att överväga både fördelar och 

nackdelar med val av verktyg i textskapandet (Kristina Danielsson & Frøydis 

Hertzberg 2018, s. 2).  

Digitala verktyg är först och främst knutna till skriven textbehandling menar 

Anders Marner och Hans Örtegren (2014, s. 153) men jag vill hävda att de skulle 

kunna användas till så mycket mer. Exempelvis skulle digitala verktyg kunna 

användas till att skapa olika typer av multimodala texter där eleverna får utveckla 

kunskaper om olika estetiska uttrycksformer som kursplanen säger att de ska ges 

möjlighet att göra. Genom att tillämpa digitala lärresurser i sin undervisning kan 

läraren bland annat fånga elevernas uppmärksamhet med sina genomgångar på ett 

annat sätt eftersom läraren använder ett annat medium än enbart skriven text eller 
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sin röst. Läraren kan komplettera sin genomgång på tavlan med exempelvis korta 

filmklipp och eleverna inhämtar information och intryck från flera håll. 

Som lärare ska man försöka utjämna de skillnader som finns i klassrummet i fråga 

om elevernas skilda förutsättningar och skiftande behov och därigenom öka 

elevernas delaktighet så de lyckas med sitt skolarbete (Bruce et al. 2016a, s. 133). 

För att pedagogiskt möjliggöra alla elevers lärande och förhålla sig till den 

mångfald och variation av förutsättningar som finns representerade i en elevgrupp 

menar Bruce et al. (2016b, s. 17) att lärare behöver en specialpedagogisk 

kompetens. Alla som verkar inom skolväsendet verkar för en inkluderande skola 

och undervisning. Därför handlar mycket om att skapa förförståelse genom att 

förankra undervisningen i elevernas egna erfarenheter och upplevelser och att 

erbjuda många olika sätt att lära (Bruce et al. 2016a, s. 19). Skolinspektionens 

rapport från 2011 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (2011:8, s. 8) 

visar att undervisningen behöver utvecklas för att gynna alla elever, även de med 

läs- och skrivsvårigheter. 

För att knyta an till utbildningen ville jag ha ett relevant studieobjekt att 

undersöka inom forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning för 

grundskolans senare år. Mitt val föll då på att undersöka högstadieelevers 

uppfattningar om sin svenskundervisning i förhållande till inlärningsstilar, digitala 

lärresurser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med hänvisning till att 

undersökningen kan bidra till att vidareutveckla undervisningen samt att fler 

elever får tillgång till rätt verktyg som hjälper dem att klara sin skolgång samt 

genom livet som helhet anser jag att ämnet är relevant. Dessutom påpekar Lena 

Boström (2004, s. 204) att ytterligare forskning om alternativa 

examinationsformer är av relevans. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det saknas studier som systematiskt undersöker inlärningsstilar, digitala 

lärresurser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till elevers 

egna uppfattningar om sin svenskundervisning, särskilt i grundskolans senare år. 
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Därför är syftet med föreliggande uppsats att undersöka vad tre elever, varav en 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i årskurs åtta, har för uppfattningar 

om och erfarenheter av digitala lärresurser samt hur de föredrar att inhämta och 

redovisa kunskap i sin svenskundervisning. I avsikt att uppfylla syftet har 

nedanstående frågeställningar formulerats: 

1. På vilket/vilka sätt får eleverna i sin svenskundervisning ta del av de 

digitala lärresurser de är berättigade till utifrån vad kursplanen stipulerar? 

2. Vilka för- och nackdelar ser eleverna med digitala lärresurser? 

3. Vilka digitala lärresurser använder eleverna i svenskundervisningen och 

vad används de till? 

4. Hur föredrar eleverna att inhämta och redovisa kunskap i 

svenskundervisningen? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel två definieras centrala begrepp och förkortningar som förekommer i 

studien. I kapitel tre sammanförs och behandlas tidigare forskning över 

forskningsfältet och avslutas med en sammanfattande diskussion. Vidare i kapitel 

fyra beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter motiveras metod och 

materialval, tillvägagångssätt, urval, möjliga felkällor och forskningsetiska 

överväganden i kapitel fem. I kapitel sex redovisas resultatet från den insamlade 

empirin. Kapitel sju utgörs av en kombinerad analys och diskussion av resultatet. 

Avslutningsvis i kapitel åtta presenteras studiens slutsatser. 
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2 Definitioner av centrala begrepp och 

förkortningar 

I detta kapitel förtydligas och definieras centrala begrepp och förkortningar som är 

vanligt förekommande i min uppsats. Vissa av begreppen kommer användas i min 

teoridel samt för att analysera och diskutera min empiri. 

2.1 Det vidgade textbegreppet, modaliteter och 

multimodala texter 

Ett återkommande begrepp är det vidgade textbegreppet som innefattar bilder och 

filmer utöver skrivna och talade texter (se exempelvis Magnus Persson 2007, s. 

50; Simon Wessbo 2021, s. 4; Petra Magnusson 2014, s. 220; Christina Olin-

Scheller 2006, s. 15). Textbegreppet har vidgats i styrdokumenten men i skolan 

används fortfaranade ett snävt synsätt därför verkar det finnas problem med 

implementeringen av digitala verktyg i ämnets praktik menar Marner och 

Örtegren (2014, s. 153, 157) och det bekräftar även deras undersökning. 

Wessbo (2021, s. 28) hänvisar till Kress (2010) som menar att modaliteter (kan 

även kallas semiotiska resurser), det vill säga olika uttrycksformer som ljud, bild, 

rörlig bild, skriven text, diagram, layout, tal, gester, musik med mera, är olika sätt 

att kommunicera och skapa mening. När dessa uttrycksformer samspelar och 

tillsammans bildar en (ny) helhet definieras det av flera forskare inom fältet som 

multimodala texter (se exempelvis Kristina Danielsson 2017, s. 1; Jenny 

Edvardsson, Anna-Lena Godhe & Petra Magnusson 2018, s. 12; Maria Söderling 

2011, s. 122). En Powerpoint-presentation är ett exempel på en multimodal text 

medan en skriven text mer räknas som monomodal eftersom den främst innehåller 

skriven text även om layout och teckensnitt kan ha betydelse. 

 

2.2 Digitala lärresurser 

Digitala lärresurser är ett samlingsbegrepp för digitalt material som är till nytta i 

både undervisning och lärande. De kan delas in i tre huvudgrupper: digitalt 

innehåll, digitala läromedel och digitala verktyg. Denna begreppsdefinition gör 
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det möjligt att identifiera variationen av olika digitala lärresurser och dess olika 

användningsområden i undervisningen (Skolverket, 2021). Uppsatsens fokus 

ligger främst på digitalt innehåll och digitala verktyg. Datorer, surfplattor, 

webbplatser, läromedel, bilder, filmer, filmklipp och ljudfiler är alltså exempel på 

digitala lärresurser. Spel, appar och olika mjukvaruprogram som redigerings- och 

presentationsprogram är ytterligare exempel (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2020a).  

 

2.3 Inlärningsstilar 

Inlärningsstilar (eller lärstil) är ett begrepp som ofta diskuteras inom skolans 

värld och av forskare. Ordet ”lärstilar” kommer från engelskans ”learning styles” 

och avser det lärandesätt som en individ använder sig av för att lära sig något nytt. 

Lärstilsteorin utgår från att individer har olika personligheter, möjligheter, 

begränsningar och resurser för att inhämta och bearbeta (ny) kunskap och 

information, det vill säga det första steget i inlärningsprocessen (Lena Boström 

2004, s. 17, 47). 

 

2.4 Dyslexi och språkstörning 

Dyslexi ingår inte som ett tillstånd eller som en diagnos under neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, men människor med NPF har ofta också dyslexi. Dyslexi 

innebär att man har läs- och skrivsvårigheter som kan visa sig på olika sätt 

(Riksförbundet Attention, 2022c). 

Enligt Riksförbundet Attention (2022d) innebär språkstörning att personens 

språkförmåga är påtagligt nedsatt och den är inte statisk utan varierar mellan olika 

individer, från situation till situation och ändrar karaktär över tid. Bruce et al. 

(2016a, s. 18) använder istället språklig sårbarhet som är ett vidare begrepp än 

språkstörning och innefattar såväl svårigheter i skrift som tal. 
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2.5 Förkortningar 

ADHD står för ”attention-deficit/hyperactivity disorder” vilket innebär 

uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet (Riksförbundet 

Attention, 2022a). Jag kommer använda förkortningen fortlöpande i texten. 

ASD/AST är förkortningen på Autismspektrumdiagnos/Autismspektrumtillstånd. 

Man kan använda båda vid benämning men jag väljer att använda AST i min text 

eftersom jag under arbetets gång lärt mig att de olika tillstånden gärna inte 

benämns som diagnoser eftersom det inte är en sjukdom och därför inget man kan 

bli frisk från. 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning genom att presentera olika 

förutsättningar och framgångsfaktorer för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och relaterade tillstånd samt vilken funktion och roll 

digitala lärresurser och multimodalitet har i skolan och i styrdokumenten. Jag 

presenterar även två olika teorier om inlärningsmodeller. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion. 

3.1 Digitala lärresurser i skolan 

Människor har i alla tider kommunicerat med hjälp av språket och kommunikation 

hjälper individer och samhällen att utvecklas. Mikael Alexandersson (2014) 

betonar att kommunikation är ett grundläggande behov hos människan och att 

människor tar till sig nya sätt att tänka och agera i olika sociala sammanhang (s. 

251). Att ungdomar idag hanterar och använder många olika digitala verktyg både 

i skolan och på sin fritid är det nog ingen som missat. Per-Olof Erixon (2014) 

menar att ungdomar har välutvecklade kompetenser om digitala lärresurser som 

de för med sig in i klassrummet (s. 20). Att de även är snabba med att prova och 

göra ny teknologi begriplig står dessutom i relation till samhällets digitala 

förändring (Kristina Hansson 2014, s. 35-36). 
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Enligt skollagen (2010:800 10 kap. 10 §) ska elever ha tillgång till de lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning. De digitala lärresurserna behöver finnas 

som en naturlig del i skolans pedagogiska arbete (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2020a). Marner och Örtegren (2014, s. 193) menar att dagens 

kursplan försöker uttrycka denna digitala inbäddning inom ämnena, men ser man 

till de samlade resultaten från studien Skolämnen i digital förändring - En 

medieekologisk undersökning (2014) så visar de att bara några få skolor bäddade 

in det digitala i undervisningen. En förutsättning för arbetet med digitala 

lärresurser är att lärare känner sig förtrogna med att använda och välja rätt verktyg 

utifrån pedagogiskt värde och elevers olika behov och förutsättningar. 

Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt syfte 

och mål så att de digitala lärresurserna stödjer elevernas lärande 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020a). Att få stöd i form av digitala 

lärresurser öppnar många möjligheter för elever med funktionsnedsättningar. 

Dessa kan ha en avgörande betydelse för att en elev ska kunna utveckla kunskap 

och nå målen i sin utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020a). 

 

3.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

relaterade tillstånd 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för de tillstånd och 

diagnoser som uppskattningsvis cirka tio procent av Sveriges befolkning lever 

med. I texten som följer listas ett antal av dessa, däremot har jag valt att inte lägga 

fokus på Tourettes syndrom samt dyskalkyli och OCD – tvångssyndrom. Jag 

kommer heller inte gå in på de olika tillstånden som ryms under AST utan enbart 

göra en övergripande beskrivning. 

3.2.1 ADHD 

Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, men för 

en del är svårigheterna/störningarna ständigt närvarande och påverkar individens 

sätt att fungera i vardagen. Svårighetsgraden och typen av svårighet yttrar sig på 

olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Ofta har flera 
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personer i samma familj ADHD eftersom det är ärftligt, och det finns minst en 

elev i varje klass som har det (Attentionplay, 2016a; Riksförbundet Attention, 

2022a). 

Riksförbundet Attention (2022a) beskriver några kärnsymptom för ADHD och de 

kan visa sig som följande: uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och 

överaktivitet. Uppmärksamhetssvårigheterna kan visa sig genom 

koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt 

uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. 

Bristande impulskontroll kan visa sig genom starka och svårkontrollerade 

känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera 

ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder 

impulsiviteten även till motorisk klumpighet. Överaktivitet handlar egentligen om 

svårigheter med att reglera aktivitetsnivån i relation till det man gör. Nivån är 

antingen för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas 

med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos 

vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem. En 

del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera 

(Riksförbundet Attention, 2022a). 

 

3.2.2 Autismspektrumtillstånd 

Under AST faller Aspergers syndrom, atypisk autism och autistiskt syndrom. AST 

är ett samlingsnamn men det är inte fel att säga de andra namnen (Attentionplay, 

2016b).  Forskare vet inte riktigt vad det är som påverkar utvecklingen av fostrets 

hjärna som bidrar till att vissa personer föds med AST. Däremot vet man att det 

inträffar under graviditeten eller förlossningen (Attentionplay, 2016b). Hjärnan 

hos en person med autism hanterar och bearbetar information på ett annorlunda 

sätt jämfört med majoriteten. Detta i sin tur påverkar hur man förstår och fungerar 

tillsammans med andra (Riksförbundet Attention, 2022b). Eftersom samhället i 

stort är anpassat för hur majoriteten tänker och är så kan några personer med AST 

ha svårt att fungera i vardagen (Attentionplay, 2016b). Svårigheterna varierar från 

person till person samt i vilken omgivning personen befinner sig i. För några 
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individer krävs det mycket energi att umgås med kompisar och att lyssna på ett 

samtal som inte är så intressant vilket kan göra dem trötta. Det kan även vara svårt 

att hitta en ingång i ett samtal och många har svårt att umgås i grupp 

(Attentionplay, 2016b). 

 

3.2.3 Dyslexi 

Det är vanligt att personer som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning också har läs- och skrivsvårigheter (Riksförbundet 

Attention, 2022c). Mellan fem och åtta procent av Sveriges befolkning beräknas 

ha dyslexi och minst en i varje skolklass behöver alternativa lärverktyg för att 

klara skolarbetet och nå sina mål (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020a, 

video; Bruce et al. 2016a, s. 123). Personer med dyslexi kan ha svårt att känna 

igen och tyda ord. Det är också vanligt att man har svårt att komma ihåg det man 

läst. 

Forskaren Idor Svensson hävdar i samklang med de studier som gjorts att elever 

med dyslexi som får tillgång till rätt verktyg får förbättrade skolresultat och 

förbättrad måluppfyllelse. När elever med svårigheter får tillgång till rätt verktyg 

kan de fokusera på ämnet istället för att kämpa och lägga tid på att stava samt 

tolka och tyda texter. Det gör stor skillnad för deras självkänsla och deras 

studieresultat (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020b, video). Elever med 

svårigheter är beroende av andra för hjälp om de inte har tillgång till digitala 

verktyg. De blir mer självständiga och deras självkänsla ökar och tillhör 

gemenskapen på ett annat sätt än tidigare, deras motivation för skolarbetet ökar 

eftersom de kan och förstår eftersom de känner att de kan klara uppgifterna själva 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020b, video). Vidare menar han även att 

elever ska få rätt stöd för att kunna delta i samhället på samma sätt som andra, 

annars förlorar de möjligheten att ta till sig information (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2020b, video). Det är viktigt att hjälpen kommer tidigt, gärna i 

årskurs 1, kanske redan i förskolan fortsätter Idor Svensson och att det ska vara ett 

naturligt inslag i undervisningen. Detta gäller alla elever och inte bara de med 

svårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020b, video). 
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3.2.4 Språkstörning 

En språkstörning innebär som tidigare nämnts att elevens språkförmåga är 

påtagligt nedsatt och det kan påverka förmågan att följa med i skolan, såväl som 

påverka det sociala livet med vänner (Riksförbundet Attention, 2022d). En 

språkstörning kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder, men 

svårigheterna visar sig på olika sätt i olika åldrar. Många personer med 

språkstörning har syskon, föräldrar eller andra släktingar med liknande 

svårigheter. Språkstörning orsakas av genetiska faktorer men utvecklingen 

påverkas också i hög grad av miljömässiga förhållanden. Om ett barn har fått 

begränsad språklig stimulans under uppväxten kan språkutvecklingen påverkas 

negativt, men enbart bristande stimulans är inte en orsak till språkstörning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021a, s. 12-13). Trots att språkstörning är 

en relativt okänd funktionsnedsättning är den vanlig. Språkstörning förekommer 

oftare i befolkningen än till exempel autism, och ungefär lika ofta som till 

exempel ADHD och dyslexi. Antalet personer med språkstörning har i ett flertal 

studier uppskattats till ungefär sju till åtta procent av befolkningen 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021a, s. 3, 12-13). 

Explicit språkstörning innebär att eleven har svårigheter att uttrycka sig, svårt att 

formulera ord och meningar. Generell språkstörning innebär svårigheter att både 

uttrycka sig och förstå språk. Pragmatisk språkstörning innebär svårigheter med 

språkanvändning. Fonologisk språkstörning är en mild störning som innebär 

svårigheter med språkets ljudsystem (UR, 2019). Med hjälp av språket synliggör 

vi vårt tänkande genom att vi uttrycker det som vi tänker (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2021a, s. 3). Språket kan delas in i tre olika områden – form, 

innehåll och användning. En elev som har en språkstörning kan ha svårigheter 

inom ett eller flera av dessa områden (Riksförbundet Attention, 2022d). Språket är 

nödvändigt för att kunna tillägna sig undervisning. Alla delar av grundskolans 

läroplan och kursplaner förutsätter en viss baskunskap inom språk- och 

läsförmåga hos eleverna (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021b, s. 7-8). 

Skolan har uttalade krav på att ge möjlighet för ett rikt lärande för alla elever. 

Flera elever kan känna sig inkluderade i skolkulturen om de får använda olika 

redskap och typer av texter för att ta in och visa sitt kunnande. Det kan vara 
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särskilt viktigt för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter, vilka kan få stöd 

av att få uttrycka sitt kunnande på olika sätt (Danielsson & Hertzberg 2018, s. 8). 

 

3.3 Studier om elevers meningsskapande i skolan 

Simon Wessbo (2021) undersöker gymnasieelevers meningsskapande utifrån film 

och skönlitteratur i svenskämnet (s. 19, 39). Han kommer fram till att 

filmadaption kan vara ett stöttande komplement till både sakprosa och 

skönlitteratur för att öka elevernas skriftliga meningsskapande eftersom fler 

medier kan hjälpa dem att inhämta mer information. Vilket i sin tur kan göra att 

eleverna metareflekterar i större utsträckning (s. 177).  

Petra Magnussons (2014) studie handlar om att undersöka och begreppsliggöra 

meningsskapandet i skolan (s. 25). När lärarna ska välja texter att ha i 

undervisningen visar resultatet att de väljer texter från olika teckenvärldar och av 

olika utformning. Magnusson menar att detta är ett viktigt didaktiskt val som ökar 

möjligheterna för att eleverna att skapa mening och drar därmed slutsatsen att: ”… 

skolans meningsskapande arbete bör utgå från en ickehierarkisk och inkluderande 

syn på teckenvärldar och medier för att bygga en beredskap och flexibilitet för de 

krav som ett snabbt föränderligt samhälle kräver, nu och i framtiden. Det innebär 

att skolans styrdokument behöver formuleras annorlunda och att skönlitteraturens 

roll måste problematiseras” (s. 238, 242).  

Maria Söderling (2011) vill få ökad kunskap om hur elever i årskurs sju läser film 

samt utforska hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning (s. 34). 

När hon sammanställer sitt resultat hänvisar hon till det Kathleen McCormick 

också varit inne på, nämligen att det är när ”spänning” uppstår, det vill säga när 

läsarens föreställningar och de olika verkens (filmernas och litteraturens) 

föreställningar är tillräckligt lika som den största lärandepotentialen finns (s. 28, 

111-112). Söderling menar att det är genom att eleverna får syn på dessa 

spänningar och utvecklar förståelse för dessa som bidrar till att eleverna mer 

medvetet använder sig av sina tillägnade kunskaper i fortsättningen (s. 113). Hon 

fortsätter och menar att det är viktigt att kunna synliggöra att det i en elevgrupp 
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ryms såväl olika uppfattningar om en och samma film som olika sätt att läsa den 

och bemöta spänning mellan repertoarerna (s. 133). 

Därutöver anser Söderling att en del av elevernas erfarenheter/kunskaper sätts i 

rörelse när de ges möjlighet att ”läsa film” i skolan, och genom att synliggöra 

dessa möjligheter för såväl eleverna själva som för deras lärare innebär det att 

eleverna ges möjlighet att införskaffa sig nya erfarenheter/kunskaper (s. 130). 

Vidare trycker hon på att den potential som ryms i elevers erfarenheter av film 

behöver sättas i rörelse för att en filmvisning ska innebära en reell möjlighet till 

lärande i klassrummet. (Svensk)lärare bör därför arbeta aktivt för att skapa 

möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskap som gör det möjligt för dem att 

läsa en film med hjälp av olika ”glasögon” och utveckla förmågor att kunna 

representera sina läsningar. Dessutom anser hon att det skapar förutsättningar för 

eleverna att utveckla förmågor och en vilja att medvetet undersöka och kritiskt 

granska medierade bilder av verkligheten (s. 136). Dock innebär det att det ställs 

krav på en undervisning som vill förvalta elevernas erfarenheter av film och skapa 

möjligheter för lärande i samband med filmvisningar inom ramen för 

svenskundervisningen (s. 130). 

Christina Olin-Scheller (2006) undersöker gymnasieelevers möten med och 

reception av fiktionstexter i ämnet svenska, både i skolan och på fritiden samt 

lärarnas uppfattningar om svenskämnet och deras bakomliggande tankar med 

undervisningen (s. 13, 45). Hennes undersökning visar att flera elever hellre ser 

film än läser skönlitteratur, både på fritiden och i skolan (s. 156). Resultatet visar 

även att de litterära föreställningsvärldar och elevernas och texternas litterära 

repertoarer befinner sig långt ifrån varandra vilket tyder på att en kollision 

inträffar (s. 116, 122). En kollision innebär att eleven inte upplever 

läsningen/texten som meningsfull på ett eller annat sätt (s. 215). 

Den sista studien som presenteras är Anna-Lena Godhes (2014) 

doktorsavhandling som syftar till att undersöka vad det innebär att skapa och 

bedöma multimodala texter inom svenskämnet på gymnasienivå och hur det går 

till samt vilka spänningar som kan uppstå (s. 141-142). Resultatet från Godhes 

studie visar dels att elever och lärare är väldigt osäkra när det kommer till att 
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skapa och bedöma multimodala texter inom svenskundervisningen eftersom de 

inte är vana vid att göra det (s. 157). Dels att det inte finns någon gemensam 

förståelse för hur bilder och ljud ska bedömas (s. 151). I analysen av interaktionen 

mellan lärare och elever framkommer det att det är det talade och skrivna ordet 

som är i fokus både vid skapandet och vid bedömningen av multimodala texter (s. 

154). Andra uttryckssätt behandlas inte i samma utsträckning utan deras främsta 

funktion i den multimodala texten blir att fungera som illustrationer till det talade 

och skrivna ordet (s. 154). 

 

3.4 Två teorier om inlärningsmodeller 

Det finns en hel del forskning kring inlärningsstilar och därtill många olika teorier 

och modeller som har utgångspunkt i olika variabler och dimensioner. En del 

forskning bygger på enkla teorier medan andra är mer komplexa (Boström 2004, 

s. 50; 2011, s. 477). Vidare skriver Boström (2011, s. 478) att några av de mest 

kända och välanvända inlärningsmodeller som används i Skandinavien bygger 

dels på Kolbs modell om hur människor bearbetar information, dels på Dunn och 

Dunns lärstilsmodell som är flerdimensionella och används inom barn, ungdom 

och vuxenutbildningar. Dunn och Dunns lärstilsmodell har namngivits efter 

Kenneth och Rita Dunn och har en bred internationell vetenskaplig förankring och 

utbredning. Modellen utgår från varje persons styrkor och behov, och omfattar 

många faktorer som visar hur komplex läroprocessen är. Den består av 21 olika 

lärstilsfaktorer som är indelade i fem olika områden (stimuli): miljömässiga 

faktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska 

faktorer (Boström 2004, s. 17; 2011, s. 478). 
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Bild 1. The Dunn & Dunn Learning Style Model. 

Källa: Boström 2004, s. 17 hänvisar till Dunn 2001, s. 16. 

Många forskare anser att Howard Gardner är ytterligare ett exempel på en 

betydelsefull forskare inom området eftersom hans teori om de multipla 

intelligenserna också handlar om hur elever lär. Gardner själv håller inte med om 

det. Även om han påpekar att forskningen kan ha en hel del gemensamt så 

särskiljer sig hans teori från andras genom tre särpräglade drag (Gardner 1998, s. 

XX). Han beskriver dessa tre drag vidare och säger för det första att har han 

använt en unik metod för att arbeta fram multiintelligensteorin. För det andra att 

teorin har mycket starkt samband med frågan om innehåll då han hävdar att 

människor har speciella intelligenser som beror av det informationsinnehåll som 

finns i världen. För det tredje menar han att intelligenserna troligtvis griper över 

andra analytiska kategorier istället för att vara parallella/liktydliga med begreppet 

stilar och därför motsäger det tanken om att stil existerar oberoende av innehåll 

och att intelligenser är detsamma som stilar (Gardner 1998, s. XX-XXI). Boström 

(2004) anser inte heller att Gardners teori om de multipla intelligenserna är 

likvärdig med inlärningsstilar. Hon menar snarare att det är ett parallellspår till 

inlärningsstilar och de stora likheterna är den individuella aspekten och synsättet 

att utgå från elevers styrkor. Den stora skillnaden är utgångspunkten för lärandet, 

det vill säga vad forskningen fokuseras på samt de skiftande vetenskapliga 

forskningstraditionerna (s. 47-48). 
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Grundtanken hos Gardner är att bredda synen på intelligensbegreppet genom att 

utmana det äldre traditionella synsättet på vad intelligens är. Gardner menar att 

alla människor har olika typer av intelligenser och att det därför inte finns två 

intelligensprofiler som ser exakt likadana ut (Gardner 1998, s. 9; 2001 s. 8). 

Ursprungligen beskrev Gardner sju olika intelligenser i sin modell: verbal-

lingvistisk, logisk-matematisk, musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-

spatial, interpersonell (social) och intrapersonell (intuitiv). Men nu räknar han 

även med naturintelligens, existentiell intelligens samt andlig intelligens (Gardner 

2001, s. 47-48, 51). Gardner (2001, s. 47-48) beskriver de sju intelligenserna så 

här: verbal-lingvistisk intelligens omfattar känslan för talat och skrivet språk, 

förmågan att lära sig språk och möjligheten att använda språket för att uppnå vissa 

mål. Logisk-matematisk intelligens omfattar förmågan att logiskt analysera 

problem, tillämpa matematiska beräkningar och göra vetenskapliga 

undersökningar. Musikalisk-rytmisk intelligens innebär skicklighet i att utföra, 

komponera och uppskatta musikaliska mönster. Kroppslig-kinestetisk intelligens 

är förmågan att använda hela kroppen eller delar av kroppen för att lösa problem 

eller skapa produkter. Visuell-spatial intelligens framhäver möjligheten att känna 

igen och arbeta med mönster i stora ytor såväl som mer begränsade områdens 

mönster, exempelvis hos navigatörer, piloter, kirurger och arkitekter. 

Interpersonell intelligens betecknar en persons förmåga att förstå andra 

människors intentioner, drivkrafter och önskemål samt möjlighet att arbeta 

effektivt tillsammans med andra. Intrapersonell intelligens involverar förmågan 

att förstå sig själv - inklusive egna önskemål, rädslor och möjligheter och att 

använda denna information effektivt för att styra sitt eget liv. 

Många forskare som accepterat att det finns flera intelligenser kritiserar Gardner 

för att han nöjer sig med att beskriva dem. De menar att det är psykologers uppgift 

att beskriva hur de mentala processerna fungerar. Gardner bemöter kritiken och 

medger att teorin i huvudsak är deskriptiv men att det är en riktig utgångspunkt att 

försöka visa att en mångfald intelligenser existerar. Vidare påpekar han att det inte 

finns någonting som hindrar att någon annan fortsätter att utforska genom vilka 

processer dessa intelligenser tar sig uttryck (Gardner 1998, s. 21). Han fortsätter 

och menar att det är fel att beskriva individer och grupper i termer av specifika 
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intelligensprofiler. En person eller grupp kan i ett givet ögonblick uttrycka vissa 

intelligenser men bilden är föränderlig och dess gränser är flytande (Gardner 

1998, s. 22). 

 

3.5 Sammanfattande diskussion 

Forskningen visar att undervisningen skiljer sig åt i de olika skolorna när det 

kommer till huruvida eleverna enbart läser tryckta ord och skriver för hand på 

papper eller om det tillämpas ett vidgat textbegrepp i undervisningen. Närmare 

bestämt att lärarna låter eleverna se och skapa olika typer av modala texter såsom 

filmer, bilder, ljud eller en kombination av dem med hjälp av olika digitala 

verktyg. Det betyder att alla elever inte får tillgång till en likvärdig utbildning och 

undervisning vilket är oroväckande. Det behövs tydligare formuleringar i 

styrdokumenten så att lärarna känner sig bekväma med att ge eleverna möjligheter 

att skapa olika slags texter och att kunna läsa dessa på olika sätt. 

Utifrån de presenterade och beskrivna neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna 

och de relaterade tillstånden så visar forskningen att undervisningen bör 

individanpassas så att de digitala lärresurserna används på ett effektivt sätt med 

hänvisning till sitt pedagogiska värde och elevernas skiftande behov och 

förutsättningar. Samtidigt behöver även läraren inneha en god kompetens som 

ibland innebär att läraren behöver utöka sin kompetens och fortbilda sig inom det 

digitala för att kunna hjälpa eleverna när så behövs samt för att själva se för- och 

nackdelarna med de olika verktygen som finns till förfogande. Om lärare ska/bör 

tillämpa ett vidgat textbegrepp och införliva olika typer av modala texter i 

undervisningen verkar det tillsynes råda väldigt delade meningar om. Att flera 

modaliteter kan bidra till att elever får en djupare förståelse för ämnet i fråga och 

därmed ett ökat meningsskapande eftersom alla lär på olika sätt är ett argument 

som underbyggts av forskning i väldigt många år. Därför är det väldigt märkligt 

att det verkar finnas sådant motstånd att tillämpa det vidgade textbegreppet och 

införliva multimodala texter i undervisningen. På vilket sätt skulle inte flera 

modaliteter underlätta för eleverna att lära sig nya saker och förvärva nya 

kunskaper? 
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När man ser film spelar kroppsspråk, gester och mimik en stor roll. När man läser 

måste man själv måla upp en bild och använda sin fantasi vilket kräver kognitiva 

förmågor. Därför tror jag att eleverna i Simon Wessbos studie tycker det är en 

skön avkoppling att få visuella intryck istället för att själv behöva visualisera det 

som händer i texten. Jag instämmer med Wessbo om att flera modaliteter och 

medier kan bidra till att elever får en djupare förståelse för ämnet i fråga och 

därmed ett ökat meningsskapande eftersom alla lär på olika sätt. Här tänker jag 

direkt på inlärningsstilar och att fler intryckssätt hjälper oss människor i vår 

kunskaps- och informationsinhämtning, samt att kunna redovisa på alternativa sätt 

gör skolan roligare och lite enklare. Det är inte särskilt roligt att göra monotona 

saker, det gäller även redovisningsformer, så varför inte försöka göra det roligare. 

Jag håller med Petra Magnusson i hennes slutsats. De multimodala texterna och 

de digitala lärresurserna behöver få en mer betydande roll i undervisningen 

eftersom vi nu lever i ett samhälle som kräver det samt att skönlitteraturens roll 

måste problematiseras. Det kommer även en reviderad läroplan hösten 2022 där 

formuleringarna är annorlunda. Fastän tidigare versioner av läroplanen haft 

skrivelser om digitala lärresurser så hjälper förhoppningsvis dessa nya 

formuleringar många osäkra lärare att planera och integrera digitala lärverktyg i 

undervisningen.  

Maria Söderling problematiserar sin roll som både forskare och lärare när hon 

skriver att det är en svår utmaning att axla båda rollerna. Däremot skriver hon inte 

i hur stor utsträckning hennes relationer till eleverna spelar in i studien eller om 

hon har det vetenskapliga förhållningssätt som krävs för att vara så objektiv som 

möjligt när hon ändå gjort valet att undersöka sitt eget klassrum istället för någon 

annans. Det kommer jag försöka beskriva i avsnitt 5.4 för att vara så transparent 

som möjligt. Söderling, Olin-Scheller och Godhe skriver alla att det är när 

spänning/en kollision uppstår som den största lärandepotentialen finns eftersom 

det är då eleverna skapar mening och det låter logiskt. En uppgift, en film, en låt 

eller vad som helst bör matcha ens intressen och föreställningar tillräckligt mycket 

för att man ska känna att det ger något, att det känns meningsfullt. Men samtidigt 

tänker jag att det kan vara väldigt givande att se/höra/läsa något som inte delar ens 
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uppfattning eftersom diskussioner även kan uppstå ur oliktänkande. Snarare mer 

och oftare skulle jag säga än mellan liktänkande.  

Att lärare i Anna-Lena Godhes undersökning känner sig osäkra över hur de ska 

bedöma multimodala texter anser jag tydligt hör ihop med den erfarenhet jag har 

från min VFU. Där har det framkommit av lärarna jag pratat med att det råder en 

samstämmighet över att det tycks handla om brister i lärarutbildningen och att den 

måste förändras, samt att läroplanen inte verkar ge någon tydlig vägledning för 

lärare eftersom många känner sig så osäkra (se föregående kunskapsöversikt för 

detaljer). Det finns stor potential för textskapande med digitala verktyg men lärare 

behöver också veta hur dessa ska bedömas. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Med hänsyn till syfte och frågeställningar sätts både elevers inlärningsstilar och 

digitala lärresurser i centrum. Därför är det lämpligt att låta det sociokulturella 

perspektivet samt teorier om inlärningsstilar ligga till grund för min studie. 

Utifrån dessa synsätt på hur människan lär kommer varierade begrepp användas 

som tolkningsbakgrund samt för att analysera och diskutera mitt empiriska 

material. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Det sociokulturella perspektivet (även kallat den sociokulturella teorin) har sitt 

ursprung i Lev Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk (Säljö 2014, s 

297). Undervisning förutsätter alltid antaganden om vad kunskap är och hur 

människor tar till sig kunskaper. En lärare kan exempelvis inte undgå att indirekt 

eller direkt basera sin undervisning på vissa antaganden om vad och hur elever lär 

(Säljö 2014, s 307-308). Det sociokulturella perspektivet genomsyrar hela 

undersökningen eftersom forskningsfrågorna berör medierande redskap samt 

högstadieelever och hur de uppfattar sin svenskundervisning. Ett sociokulturellt 

förhållningssätt till lärande innebär bland annat att människor använder olika 

intellektuella och fysiska redskap när de tillägnar sig kunskaper och färdigheter. I 
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vissa fall använder människan det ena eller det andra, men ibland är båda 

redskapen sammankopplade och beroende av varandra (Säljö 2014, s. 299-301). 

Dessa medierande redskap lär människor sig att behärska och använda för att 

kommunicera och tänka när de förstår sin omvärld och agerar i den (Säljö 2014, s. 

298). Det är genom det talade och skrivna ordet som vi kan kommunicera om 

världen och etablera en gemensam förståelse med våra medmänniskor (Säljö 

2014, s. 302-303). I likhet med forskarna i de systematiskt beskrivna studierna ska 

jag också undersöka elever. Således synliggörs det sociokulturella perspektivet i 

den teoretiska förankringen. 

 

4.2 Inlärningsstilar 

Då jag själv anser att det ligger någon sanning i teorierna om inlärningsstilar har 

jag bland annat utgått från dem när jag valde ämne för uppsatsen, formulerade de 

preliminära intervjufrågorna till eleverna samt formulerade de preliminära 

forskningsfrågorna. I likhet med Söderling, Olin-Scheller och Godhe tror jag att 

det bästa lärtillfället är när undervisningen å ena sidan matchar elevernas 

inlärningsstilar, å andra sidan känns meningsfull och begriplig. Forskarna 

beskriver det som att eleverna skapar mening när spänning uppstår och jag tror 

eleverna skapar en bättre förståelse om man som lärare lyckas matcha 

undervisningen med deras inlärningsstil. 

Eftersom Gardner skriver att hans teori om de multipla intelligenserna inte 

handlar om inlärningsstilar vill jag egentligen inte använda den för det ändamålet. 

Han skriver också att han inte kan ta ansvar för om någon använder hans teori 

eller hans begrepp på ett felaktigt sätt. Till följd därav vågar jag inte använda hans 

teori och begrepp rakt av. Däremot har jag hämtat inspiration från både Gardners 

teori och från Dunn och Dunns modell och plockar därför begrepp från de båda 

men använder begreppen för mina ändamål (se avsnitt 3.4 för detaljer). Gardner 

håller troligtvis inte med om vad jag applicerar begreppen på eftersom det 

egentligen strider mot hans ursprungliga teori. 
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5 Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för mitt tillvägagångsätt för att systematiskt genomföra 

denna studie. Jag motiverar mitt metod och materialval, deltagarurval och 

analysmetod samt att jag belyser möjliga felkällor och forskningsetiska 

överväganden. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

För att ens kunna få deltagare till min undersökning tog jag kontakt med en 

handledare från tidigare VFU-period (se bilaga 1) och frågade om det fanns en 

möjliget för mig att komma och genomföra undersökningen på den skolan. Denna 

kontakt togs tre veckor innan det var tänkt att genomföra undersökningen. Det 

bestämdes att undersökningen skulle genomföras på både en årskurs sju och åtta. 

Niorna hoppade vi över eftersom det är en liten elevgrupp till att börja med (drygt 

17 elever) samt att där är många hemmasittare. Ett datum och tid för utdelning av 

medgivandeblanketten till elever och vårdnadshavare (se bilaga 2 för detaljer) 

bestämdes också. Det bestämdes även när blanketten skulle samlas in samt ett 

datum och tid för när undersökningen skulle genomgöras. Initialt var det 

meningen att jag skulle dela ut blanketten och berätta om undersökningen. Men 

när läraren tittade i sin kalender märkte hon att det inte var möjligt för mig att 

komma dit och göra det eftersom det fanns annat inplanerat. Så vi kom överens 

om att hon skulle dela ut blanketten och informera eleverna om undersökningen. 

Den inledande planeringen var att efter jag hade fått tillbaka 

samtyckesblanketterna skulle länken till det elektroniska frågeformuläret 

innehållande både öppna och slutna frågor (se bilaga 3) bifogas i ett mail till 

läraren. Varefter blanketterna hade granskats och sorterats skulle hon lägga upp 

länken på elevernas lärplattform (Google Classroom) där endast de elever som 

hade skrivit under medgivandeblanketten, gett sitt samtycke till deltagande samt 

lämnat in den hade fått tillgång till länken. Därefter skulle eleverna svara på 

enkäten under cirka 30 minuter under ett lektionspass. Resterande lektion skulle 

de arbeta med den planerade undervisningen. 
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På dagen för undersökningen ringde läraren och kom med ”dåliga nyheter”. Hon 

hade bara fått in en blankett från årskurs sju och tre blanketter från årskurs åtta. 

Eleven i årskurs sju avbröt sin medverkan eftersom ingen annan i klassen skulle 

delta i undersökningen. Därefter kom läraren med två förslag, antingen att vi (jag) 

skulle förlänga tiden för inlämnandet av blanketten och genomföra 

undersökningen någon dag senare eller att jag skulle byta metod från enkät till 

intervju och intervjua de tre eleverna i årskurs åtta samma tid som vi redan 

bestämt. Jag bestämde mig för att göra fokusgruppsintervjuer med 

semistrukturerade frågor med anledning av tidsramen för uppsatsen samt för att 

eleverna inte skulle känna sig låsta vid slutna frågeställningar. Vi diskuterade 

även att jag kunde använda samma frågor som jag hade i formuläret (enkäten) 

som intervjufrågor, men att jag kunde låta eleverna prata mer fritt och jag skulle 

enbart ställa följdfrågor när det behövdes. Jag tittade igenom frågorna och 

omformulerade dem lite så att de var mer passande för ett samtal (se bilaga 4). Jag 

laddade ner en ljudinspelningsapp (Digitalchemy LLC, 2022) på telefonen och 

kontrollerade om jag kunde ha appen igång samtidigt som jag hade formuläret 

öppet. 

När det var dags för intervjun gick jag och de tre eleverna in i ett grupprum som 

vi fick använda till vårt förfogande där vi kunde sitta avskilt och någorlunda 

ostört. Det är ett rum som tidigare varit både ett slöjdrum och ett elevcafé men 

som nu används till grupprum och förvaring. Där är även bokhyllor med 

gruppuppsättningar av läromedel och skönlitteratur samt några sköna, gröna 

stolar. Jag stängde dörren och eleverna satte sig lite utspritt. Jag bad dem sätta sig 

vid ett och samma bord eftersom jag skulle spela in samtalet. Jag förklarade för 

eleverna att jag ville spela in samtalet för att jag skulle vara säker på att ingen 

information gick till spillo. Eleverna godkände att jag använde min mobil och 

därför lät jag den ligga framme. Jag satt på ena sidan av bordet och eleverna på 

andra sidan. Innan intervjun påbörjades småpratade jag lite med eleverna under 

tiden jag förberedde allting för att skapa en så naturlig och avslappnad miljö som 

möjligt. Jag läste upp en fråga åt gången och lät eleverna svara en och en. Ofta 

fortsatte de på vad kompisen innan hade sagt och vidareutvecklade sedan sitt eget 

resonemang. Det sista jag frågade var om de hade något att tillägga som ännu inte 
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tagits upp. Intervjun tog cirka 25 minuter och när materialet var insamlat och 

intervjun avslutad tackade jag så mycket för att de ställt upp och besvarat mina 

frågor. Därefter var det dags att sammanställa, tolka, jämföra och analysera 

elevsvaren för att slutligen presentera fynden, uppfylla syftet och besvara mina 

frågeställningar. 

Anledningen till att jag fick använda min privata mobiltelefon var för att jag inte 

hade tillgång till någon annan utrustning. En fördel är att mobilen samt appen jag 

laddade ner är enkla att använda till skillnad från en diktafon som kan vara 

klurigare. En nackdel hade varit om jag hade fått ett inkommande samtal som 

hade stört intervjun och möjligtvis avbrutit inspelningen. Turligt nog har jag en 

”stör ej”-knapp på min telefon som jag i sådana fall hade kunnat nyttja. Dessutom 

väntade jag ett samtal men jag visste inte när det skulle komma så jag hade i 

förväg skrivit till personen att jag var upptagen mellan vissa klockslag. 

 

5.1.1 Elektroniskt frågeformulär 

Mitt förstaval var som tidigare nämnts att göra ett elektroniskt frågeformulär. Jag 

skapade en enkät i det webbaserade enkätprogrammet SurveyMonkey eftersom 

Denscombe (2018, s. 50) nämner det som exempel och för att vi inte blivit 

tillsagda att använda något specifikt program som högskolan tillhandahåller. Dels 

är min enkät är utformad för att samla in information som sedan ska användas 

som data för analys. Dels består enkäten av en serie frågor som är direkt knutna 

till undersökningen vilket är kriterier som Denscombe hävdar att 

forskningsmässiga frågeformulär måste uppfylla (s. 243). 

För att kunna ta bort rätt formulär ifall eleven väljer att avbyta ville jag ha 

serienummer på formulären (Denscombe, s. 257). Tyvärr kunde man inte välja det 

i SurveyMonkey utan jag fick istället tilldela eleverna olika nummer som de 

skulle skriva in i formuläret. Detta medför att formuläret är konfidentiellt i det 

avseendet att varje formulär är numrerat med en unik sifferkombination och 

numreringen möjliggör att rätt formulär kan plockas bort om eleven väljer att 

avbryta. Att variera mellan öppna och slutna frågor är ett bra tillväggångssätt för 
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att förhindra att eleverna fastnar i ett svarsmönster samt att de får möjlighet att 

utveckla sina svar utöver vad ett fast svar kan ge (Denscombe, s. 257-258). 

 

5.1.2 Inspelade semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

För det första motiveras ändringen av metodvalet att det var det jag kunde 

åstadkomma under så kort tid. För det andra så har nedanstående metod valts för 

att kunna uppfylla syftet och besvara mina frågeställningar. Att använda intervjuer 

som undersökningsmetod har sina fördelar menar Denscombe (2018, s. 268, 292-

293) eftersom de inte kräver någon dyr utrustning och forskaren får värdefulla 

insikter om undersökningsområdet. Forskaren får också djupare och bredare svar 

från respondenterna och har också möjlighet att lyssna till ordval och tonfall om 

samtalet spelas in. Det är också en fördel att kunna vara mer koncentrerad på det 

som sägs i intervjun när samtalet spelas in än om jag som forskare skulle tagit 

anteckningar. Flexibilitet är en annan fördel eftersom intervjufrågorna kan justeras 

under själva intervjun. Jag var även väldigt minimalistisk i min inverkan på 

samtalet eftersom jag intog en passiv och neutral roll genom att jag enbart ställde 

följdfrågor när det behövdes samt att jag inte deltog i någon större utsträckning i 

samtalet utan lät eleverna prata (Denscombe, s. 277). Som med alla 

datainsamlingsmetoder finns det även nackdelar med intervjuer. Denscombe 

(2018, s. 293) listar ett antal av vilka jag plockat ur de som passar min 

undersökning. En är att det är väldigt tidskrävande att lyssna igenom det inspelade 

materialet och transkribera det. En annan är validiteten i datan eftersom den är 

baserad på vad människor säger snarare än vad de gör. Vad människor säger att de 

gör, föredrar och tänker kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen. 

Även intervjueffekten kan vara problematisk eftersom eleverna kan påverkas av 

min identitet, att de känner mig och därför svarar på ett sätt som de tror jag vill att 

de ska svara. Tillförlitligheten är en annan nackdel eftersom det kan vara svårt att 

uppnå en slags regelbundenhet vid semistrukturerade intervjuer. Visserligen 

intervjuade jag enbart en elevgrupp men de kan fortfarande ha påverkats av 

kontexten och av varandra. 
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Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med frågor som 

ska besvaras utifrån ett visst ämne. Emellertid är intervjuaren inställd på att vara 

flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och låter respondenten utveckla sina 

svar och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp (Denscombe, s. 269). Detta 

passade det format på frågor jag redan hade även om det krävdes viss bearbetning. 

Jag ändrade och utvecklade också intervjufrågorna under processens gång och 

använde dem därför utvecklingsmässigt. 

Fokusgrupper består av en liten grupp människor som har sammanförts av 

forskaren för att undersöka idéer, uppfattningar, attityder och åsikter om ett 

speciellt ämnesområde (Denscombe, s. 271). Samtalet har ett fokus som baseras 

på de erfarenheter deltagarna har, forskarens roll är att underlätta interaktionen i 

gruppen snarare än att leda diskussionen samt att stor vikt läggs vid 

gruppdynamiken och interaktionen inom gruppen som ett sätt att få fram 

information (Denscombe, s. 272). Även om min fokusgrupp var betydligt mindre 

än vad fokusgrupper vanligtvis är så räckte det för att uppskatta om det fanns 

gemensamma uppfattningar eller inte i gruppen (Denscombe, s. 272-273). Allt 

detta utgör viktiga och relevanta aspekter för metodvalet. Därför lämpar det sig 

likt de flesta forskarna i de presenterade studierna att göra (fokusgrupps)intervjuer 

med semistrukturerade frågor. 

 

5.2 Deltagarurval och bortfall 

För att uppnå syftet med denna undersökning och få svar på mina frågeställningar 

har pragmatiska överväganden fått styra urvalsprocessen. Då detta är en studie 

som är begränsad i både tid och vad man kan göra inom ramen för ett 

examensarbete var det således nödvändigt att jag kontaktade en handledare från 

tidigare VFU-period i avsikt att öka chanserna att få komma ut och göra min 

undersökning. Följaktligen använde jag mig av ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2018, s. 71). Jag gjorde även ett subjektivt urval, vilket innebär att 

jag redan har viss kännedom om eleverna och att jag handplockade dem för 

undersökningen utifrån deras relevans för ämnet och att deras svar ger mest 

värdefull data (Denscombe 2018, s. 67-68). En medgivandeblankett skickades ut 
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för att uppnå en hög svarfrekvens där jag uppmuntrade eleverna att delta och att 

deras svar är värdefulla för undersökningen samt att de fick lite information om 

studien i förväg (Denscombe 2018, s. 41-43, 245). Jag skulle egentligen besöka 

två klasser, en årskurs sju och en årskurs åtta för att samla in mitt material, men 

som också nämnts tidigare blev bortfallet för stort. Totalt deltog tre elever i min 

studie, alla tre killar. Deltagarna benämns som ”Elev A”, ”Elev B” och ”Elev C”. 

 

5.3 Möjliga felkällor 

I alla vetenskapliga undersökningar är det av största vikt att försöka reducera 

möjliga felkällor, eller åtminstone hantera dem på ett så balanserat sätt som 

möjligt så att resultaten ändå kan anses vara vetenskapligt hållbara. Nedan följer 

en beskrivning av olika möjliga felkällor i föreliggande examensarbete. 

Det var ett signifikant bortfall av deltagare till min studie vilket kan ha att göra 

med att läraren fick berätta om studien och dela ut medgivandeblanketten istället 

för mig. Hon sa saker som eleverna inte skulle hört förrän jag träffade dem på 

undersökningsdagen så att jag kunde förklara. Jag tror det hade gjort 

skillnad/blivit ett annat resultat om jag var där och delade ut 

medgivandeblanketterna och kunde berätta om studien eftersom jag hade förklarat 

och svarat på eventuella frågor. Däremot löste jag det genom att intervjua eleverna 

istället för att låta dem svara på min skriftliga enkät. Hade jag inte fått in några 

medgivandeblanketter överhuvudtaget och stått utan deltagare till studien hade jag 

fått skriva det som resultat och reflekterat och analyserat över vad det kan ha 

berott på. Eleverna fick begränsat med tid att lämna in medgivandeblanketten. 

Detta var för att jag vet av erfarenhet att elever lätt glömmer papper som ska hem 

om och tillbaka till skolan om de får alltför lång tid på sig att lämna in. Därför 

gjorde jag ett aktivt val att lappen enbart skulle ”hem och vända”.  

Från början var det som sagt tänkt att jag skulle låta eleverna svara på ett 

frågeformulär under en begränsad tid i skolan. Nu gjorde jag en intervju istället så 

de kunde svara muntligt och inte skriftligt men tidsramen var densamma. 

Denscombe (2018, s. 39) beskriver fem olika faktorer som kan påverka 
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undersökningen. Visserligen hänvisar han till surveyundersökningar men jag 

anser att de går att applicera på alla slags undersökningar. Den första faktorn är 

om den typ av människor som deltar i undersökningen är mycket eller mindre 

upptagna. Upplever de att de egentligen är upptagna kan det bidra till eventuell 

upplevd stress som gör att de presterar sämre. Den andra faktorn är kapaciteten 

hos de människor som deltar (språk, läs- och skrivkunnighet, ålder, utsatta 

grupper etcetera). Vilket jag tolkar som om de har kapaciteten att förstå 

frågeformuleringarna och om de har kapaciteten att svara överhuvudtaget. Den 

tredje faktorn är undersökningens ämne, att frågorna är relevanta och rätt 

ställda/formulerade för att deltagarna ska förstå dem/inte ska missförstå dem. Den 

kontext som undersökningen distribueras i – var och när undersökningen äger rum 

är den fjärde faktorn. Detta kan ha stor betydelse för elevsvaren eftersom de är 

mer eller mindre avslappande. Den femte och sista faktorn är hur undersökningen 

distribueras (ansikte mot ansikte, internet, post eller telefon). 

Att utdelningen av medgivandeblanketterna skulle ske fysiskt med mig på plats 

samt att jag gjorde intervjuer på plats samt att jag har en relation till eleverna tror 

jag spelar stor roll. Jag tror att eleverna svarade ärligt och utifrån bästa förmåga 

just eftersom vi har en relation. De vill ha mig där och vill att jag jobbar där 

eftersom de tycker om mig och då vet de också hur viktigt examensarbetet är. Hur 

hade de svarat om jag hade varit anonym? Hade eleverna svarat annorlunda om de 

fick mer tid på sig eller om de var hemma? Det är variabler som inte går att bortse 

från när man gör undersökningar med människor. Att undersökningen gjordes 

efter lunchen hade troligtvis en bra och stor inverkan på eleverna eftersom de inte 

är trötta och hungriga därför att de har fyllt på med energi. Elevernas mående 

överlag var bra. De verkade glada och förväntansfulla så jag märkte inte ifall 

något hänt under dagen som i så fall påverkat deras svar.  

Undersökningen är nog inte särskilt överförbar i den bemärkelsen att inte alla 

elever ville delta så resultatet är enbart från tre elever. Därför blir det för litet 

urval för att kunna generalisera. Kan resultatet ha blivit påverkat för att det var en 

kort undersökningsperiod? Nej jag tror inte det eftersom det var en intervju. Det 

som hade kunnat ändra resultatet hade varit andra formuleringar på frågorna samt 
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om eleverna inte arbetat med det jag frågade om, eller om de bara arbetat med det 

jag frågade om. ”Felaktiga” eller uteblivna svar/resultat behöver inte bero på de 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna utan det kan bero på något annat, till 

exempel att eleven inte förstått frågan, haft en dålig dag och så vidare. Nu tror jag 

eleverna svarade utifrån bästa förmåga, det var ingen som sa att de inte ville svara 

på någon fråga samt att ingen har valt att avbryta. 

Vad gjorde det med svarsfrekvensen att det blev en fokusgruppsintervju med 

semistrukturerade frågor istället för enkäten jag hade planerat från början? Jag tror 

att jag fick ett bättre, mer träffsäkert underlag utifrån eleverna än om de svarade 

skriftligt på frågorna i enkäten. Eleverna uttrycker sig bättre muntligt när de har 

begränsat med tid samt att jag kunde ställa unika frågor för samtalet under 

samtalets gång som jag inte hade kunnat om de svarade skriftligt. Denscombe 

(2018, s. 265) menar att förkodade frågor kan snedvrida resultatet så att de snarare 

speglar forskarens än deltagarnas sätt att uppfatta saker och ting. Jag vet inte om 

intervjufrågorna var rätt formulerade, om de faktiskt frågar efter det jag vill 

undersöka men jag tror det blev bra. Eleverna svarade på allt och pratade mycket, 

men sen om frågorna verkligen rör det jag vill undersöka nu i slutändan är jag 

kanske inte så säker på. 

 

5.4 Bearbetning och analys av data 

På grund av att jag var tvungen att byta metod från enkät till intervju var jag också 

tvungen att transkribera materialet. Därför var detta det första steget i 

bearbetningen av elevsvaren. Då studiens betoning ligger på innehåll och inte 

form har jag brukat skriftspråkets stavning som princip. Felsägningar och 

upprepningar har tagits med samt att jag för förståelsens skull har använt mig av 

skiljetecken och då utgått från utsagans helhet för att motverka att kommateringen 

skulle förvanska det informanten säger. Uttalade, långa pauser markeras med tre 

punkter (…), kortare pauser markeras med en asterisk (*) och i de fall jag uteslutit 

ord eller meningar markerar jag det med tre streck (---). Eventuella betoningar av 

ord markeras med fet stil och förtydligande kommentarer sätts inom 
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hakparenteser [ ]. Resultatet i studien presenteras kvalitativt i form av 

diskussioner och exempel för att förstärka fynden som framkommit i elevsvaren. 

I analysen av elevsvaren tillämpas en enkel kvalitativ innehållsanalys eftersom jag 

vill sätta texten och dess innehåll i relation till tidigare forskning. Elevsvaren 

jämförs mot de aspekter som lyfts fram i forskningsöversikten ovan. Jag valde 

kvalitativ textanalys därför att jag inte strävar efter att mäta eller räkna något 

speciellt i texterna, till skillnad mot en kvantitativ analys, där syftet är att räkna 

förekomsten av vissa uttryck, definitioner eller andra företeelser i texten. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Katharina Jacobsson & Ann Skansholm (2019) menar att i all forskning som 

inkluderar människor finns det etiska aspekter att ta i beaktning (s. 109). Denna 

undersökning har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudprinciperna där 

jag ser till att: 1) skydda deltagarnas intresse, 2) garantera att elevernas deltagande 

är frivilligt och baserat på samtycke, 3) arbeta öppet och ärligt (transparant) under 

hela arbetsprocessen samt 4) följa nationell lagstiftning (Denscombe 2018, s. 438-

458). Då jag undersökt högstadieelever i årskurs åtta krävdes det ett skriftligt, 

formellt samtycke från eleverna och deras vårdnadshavare eftersom eleverna är 

under 15 år. Det framgår från blanketten som skickades ut det att det är frivilligt 

för eleven att delta, att resultatet presenteras konfidentiellt samt att det insamlade 

materialet enbart används i denna studie. Det insamlade materialet kommer 

därmed hanteras med försiktighet och förstöras efter godkänt betyg är 

inrapporterat i Ladok (högskolans portal för studiedokumentation). Eleverna jag 

undersökt tillhör en sårbar grupp eftersom de är en blandad elevgrupp, med och 

utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Denscombe 2018, s. 435). Därför 

har informationen från frågeformulären tagit hänsyn till deltagarnas personliga 

integritet och personuppgifter som går under känsliga uppgifter har inte samlats 

in. 

Då intervjun till stor del ägt rum som ett samtal med frågor och följdfrågor 

behöver min roll beaktas i denna studie. Min roll som lärarstudent kan i viss mån 
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ha påverkat deras svar, då det kan tänkas att de gett mig den information som de 

tror sig förstå att jag vill ha. I en studie som denna går det inte att helt och hållet 

skriva ut intervjuaren ur sammanhanget; istället måste jag som forskare läsas in i 

det samlade resultatet. Trots det ska jag kartlägga elevers uppfattningar om sin 

svenskundervisning, så det är dessa fynd som presenteras och används som 

material i denna undersökning. Självreflexivitet är också något jag strävar efter, 

vilket innebär att jag reflekterar över min egen inblandning i undersökningen samt 

i tolkningen och analysen av materialet (Persson 2007, s. 21; Olin-Scheller 2006, 

s. 47; Denscombe 2018, s. 425). Skrivprocessen följer även korrekt 

referenshantering enligt APA-systemet (Karolinska Institutet, 2020; Staffan 

Stukát 2011, s. 140-142). Alla studier och all litteratur som använts redovisas på 

ett korrekt sätt och själva undersökningen genomfördes så att den inte 

sammanstötte med nationella prov (Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg 

& Yvonne Wengström 2013, s. 70).  

 

6 Resultat 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av resultatet. Några elevsvar är 

skrivna i löpande text medan andra utmärkande elevsvar förstärks genom att 

presenteras som citat. Även intervjufrågorna är kursiverade i kapitlet. 

6.1 Vad är multimodala texter egentligen? 

Eftersom jag vill undersöka högstadieelevers uppfattningar om och erfarenheter 

av digitala lärresurser samt hur de föredrar att inhämta och redovisa kunskap så 

intervjuar jag tre elever i en årskurs åtta. På frågan om de någon gång kommit i 

kontakt med begreppen: multimodala texter, estetiska uttrycksformer, estetiskt 

berättande, digitala miljöer, interaktiva och föränderliga texter svarar de att de 

har arbetat med digitala verktyg och gör det dagligen eftersom de har tillgång till 

egna skoldatorer (Chromebooks). De svarar även att de har arbetat med 

multimodala texter under ett SO-projekt med Amerikanska Revolutionen men att 

de inte är riktigt säkra på vad begreppet betyder. En elev uttrycker förvirring och 
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säger lite frågande: ”Väl det är väl och hitta fakta och skriva om eller?” medan en 

annan säger att han: ” --- förstod inte frågan riktigt, alltså är det när man går från 

sida till sida på någonting [på internet] ungefär eller?” Jag berättar att jag inte kan 

förklara begreppen eftersom jag vill ta reda på om de har kommit i kontakt med 

just dessa formuleringar. Jag utvecklar dock frågan och undrar om läraren 

någonsin sagt att de ska arbeta med multimodala texter? Eleverna svarar att de 

aldrig hört svenskläraren eller någon annan lärare använda de orden och har aldrig 

hört lärarna säga att de ska arbeta med ett multimodalt textarbete. Däremot 

förklarade läraren lite kort utifrån min medgivandeblankett vad multimodala 

texter är men inte mer än så. Elev B påpekar att det är något han kommit på själv 

efteråt, att de arbetat multimodalt. Jag frågar vad de tror att begreppet betyder och 

Elev A svarar att det nog rör sig om: ”Di digitalt arbete med dator och 

elektroniska hjälpmedel. Så typ allt som inte har och göra med att skriva på 

papper kan jag tänka mig.” 

Elev A skrattar samtidigt som han undrar om jag menar i eller utanför skolan när 

jag ställer frågan om de någon gång har fått skapa texter där ord, bild och/eller 

ljud samspelar? Jag svarar att det är tänkt i svenskundervisningen och Elev B 

svarar att de inte gjort det. Elev A påpekar att de gjort presentationer: ”--- där 

animationer samspelar med bild men inte i [ohörbart].” Han hinner inte längre 

innan Elev B instämmer och upprepar att de har gjort presentationer där även 

skriven text är med. Elev A svarar jakande men säger att ljud inte riktigt varit 

med. Elev B menar att de har haft ljudklipp, kända citat som varit inspelade som 

de använt i sina presentationer. Elev C berättar att: ”--- i svenskan har jag inte 

märkt det många gånger, det är mer skriva bara. Vi har haft… Det är mycket 

engelskan… cooking videon [matlagningsvideos] vi hade och den där filmen vi 

gjorde.” Elev A och Elev B håller med och Elev B lägger till att de ibland gör 

comics [serier] på bildlektionerna. Elev C instämmer och förklarar att det har de 

gjort mycket men i svenskan är det mer bara skriftliga saker. 
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6.2 För- och nackdelar med digitala lärresurser 

Eleverna fick frågan om de tycker att de får det stöd de behöver för att förstå vad 

de ska göra när en uppgift ska påbörjas. Alla tre svarar unisont ja! Elev B 

motiverar sitt ja med hänvisning till att han tycker det är rätt bra att lärarna 

förklarar och presenterar ett arbetsområde i början, exempelvis språkhistoria. ”Då 

går lärarna igenom det som vi kommer bli bedömda på så att vi får reda på 

kunskapskraven och vad det är som krävs för att få betyget man vill ha” menar 

han. Elev C tar vid och säger: ”Ja, när de förklarar vad man ska göra så förstår 

man ju, men förstår man inte så brukar det faktiskt stå i Classroom, där finns fler 

dokument med direkta instruktioner på vad man ska göra så det blir ändå rätt lätt.” 

Alla tre elever svarar jakande än en gång och jag ställer en kontrollfråga. Så ni 

tycker att det är ett stöd att veta vad ni ska bli bedömda på? Orden ja och 

definitivt ljuder i rummet och alla tre nickar instämmande. Elev B kommer med 

en reflektion: 

Men… om man inte kän, om man känner bara åh mycket text 

pallar inte läsa, då kan det inte vara jättebra för att… då vill 

man på ett sätt inte heller ta åt sig det. Så det är ju lite… från 

person till person men… I… mesta dels i klassen så tror jag att 

många tycker det är bra. (Elev B) 

Jag ställer en ny fråga där jag går tillbaka till de digitala verktygen och undrar hur 

eleverna resonerar om det hade varit så att de alltid hade behövt skriva för hand . 

Elev A svarar väldigt informativt att: 

Det hade inte fungerat för att jag har en speciell diagnos som 

gör att jag har jättesvårt för öga- och handkoordination, så att 

mina signaler från hjärnan går inte fram till handen som de ska. 

Så att * jag jag måste skriva på datorn annars får jag inte gjort 

mina uppgifter. (Elev A) 

Jag svarar bekräftande samt att de går på en skola där alla elever har en dator eller 

en Chromebook i detta fall. Elev A brister ut att det är jättebra och jag ställer 

ytterligare en följdfråga om att det också är ett stöd, i alla fall för dig [elevens 

namn]? Varpå han svarar: 

Ja, det är ett jättestort stöd. Innan när jag gick på en annan 

skola innan den här, eh innan de första Chromebooksen kom, då 
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så hade jag jättesvårt med skrivande, med matte och så. Så ja, 

de har varit ett jättestort hjälp och stöd för mig med datorerna. 

(Elev A) 

Jag frågar hur de andra känner och Elev C svarar att: 

Han tycker datorerna hjälper till och vi kan ju skriva på 

datorerna men ka datorer kan ju hjälpa till med mer också. Till 

exempel autocorrect [stavningskontroll] kan hjälpa, men om det 

är svårt och läsa kan man ibland markera texten och sen få den 

uppläst om det ska vara lättare. Ibland finns det en mikrofon 

som man kan prata in när man ska skriva. (Elev C) 

Elev B fortsätter och säger: 

Och vi kan även spela in när vi har presentationer kan vi ju 

spela in * och ta om de så man slipper få den där nervositeten 

bara åh jag måste framföra för klassen. Utan då är det 

förinspelat hemma till exempel och då kan man få mycket 

lugnare och fokusera på… de man ska göra och därav förbättra 

sina betyg. (Elev B) 

Elev C fortsätter på ämnet och säger att de kan göra om den om de blir fel så det 

underlättar också. Jag påpekar att de nämnt ganska många fördelar med de digitala 

verktygen och digitala lärresurser överhuvudtaget. Elev B hinner avbryta innan 

min nästa mening och säger att en nackdel är att man är så beroende. Jag 

instämmer och fortsätter min mening. ”Det var precis det jag skulle komma in på, 

ser ni några nackdelar med det?” Återigen är de eniga och svarar att en nackdel 

är beroende precis som Elev B sa, men även att man glömmer ladda dem säger 

Elev C. En annan nackdel som Elev B ger exempel på är att det är väldigt lätt att 

glida över på ”fel sidor” på nätet när man sitter vid sin dator. Han poängterar även 

att många i klassen fortfarande har problem med det eftersom det är enkelt att 

spela lite och helt plötsligt är lektion slut. 

Eleverna har nämnt några olika program och funktioner som de tycker fungerar 

som stöd för att kunna lösa en uppgift. Till exempel inläsningstjänster, 

uppläsningsfunktionen där eleverna markerar texten och texten blir uppläst samt 

att de kan prata in texten så skriver datorn själv. Jag berättar för eleverna att de har 

varit inne på detta redan men att jag undrar om de använder dessa funktioner ofta. 

Elev A svarar att han oftast brukar skriva på datorn men att han använt 
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mikrofonen ett fåtal gånger när han varit hemma och gjort skolarbete eftersom han 

varit för trött i händerna för att skriva själv. Elev C berättar ”--- autocorrect 

använder jag väldigt ofta, alltså alltid när jag skriver ett dokument så trycker jag 

bara på ett visa felen så så fixar jag dem.” Han berättar även att: ”På distansen 

använde jag också väldigt mycket att den läste upp det [texten] för då hör ju ingen 

annan det, för att i klassrummet kanske man inte hör det. Så därför kunde jag bara 

lyssna på det då hjälpte det maj lite också för jag fokuserade inte så bra hemma 

heller. Elev B håller med om att autocorrect är bra eftersom han ibland skriver rätt 

snabbt och då kan det bli att han missar en bokstav eller har en bokstav för 

mycket. Då är det enkelt att ändra felet.  Han menar även att: ”--- det är jättebra att 

få texten uppläst för sig ifall man märker att det här lät ju jättekonstigt att…För 

mycket liksom satsdelar, i en mening.” 

 

6.3 Inhämtning och redovisning av kunskap 

Det finns olika sätt att inhämta information på som fungerar olika bra för olika 

människor. Några exempel på dem är muntliga instruktioner, skriftliga 

instruktioner, filmklipp, ljud och bild. Jag bad eleverna att resonera över 

vilket/vilka intryckssätt som fungerar bäst för dem när de ska inhämta ny 

information. Till exempel vid ett nytt arbetsområde. Elev A numrerar dem och 

säger att filmklipp är först sedan bild och sist ljudliga instruktioner. Elev B tycker 

både muntliga och skriftliga instruktioner är bra eftersom han får det berättat för 

sig samt att missar han något eller inte förstår kan han alltid gå tillbaka och kolla. 

Elev C tycker också bäst om muntliga och skriftliga instruktioner av den orsaken 

att det är bra med muntliga instruktioner i början av ett arbetsområde men att det 

sedan finns dokument med information på Classroom som man har tillgång till. 

Därutöver finns det också filmer och sådant men oftast är det faktafilmer de 

brukar kolla på. Jag ställer en fråga till eleverna om de hade tagit till sig 

informationen på ett annat sätt om läraren hade presenterade olika 

arbetsområden på varierade sätt? Elev B svarar: 

För att då får man ju annorlunda alltså * man har en ett sätt på 

den här en uppgift sen får man ett annat på ett annat. Lär man 
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sig att fokusera på olika saker att när man ska få instruktioner. 

Därav kan det vara lättare. Till exempel i gymnasie, vad jag har 

hört jag går inte där själv för att jag går i skolan… utan… då 

får du höra det en gång och that’s it. Då är ju det bra att kunna 

lära sig alla olika först så man kan ta åt sig så mycket som 

möjligt. Som min morsa brukar säga, man blir en svamp. (Elev 

B) 

Det var en bra slutkommentar säger jag om ingen har något att tillägga. Ingen har 

det så vi går vidare. Jag frågar om eleverna hade löst en uppgift annorlunda om 

de hade fått redovisa annorlunda. Elev A berättar att muntliga presentationer 

kanske hade kunnat fungera för honom men att han tror att han aldrig gjort en 

muntlig presentation tidigare. Elev B påpekar att de har gjort presentationer förr i 

svenskan varefter Elev A lägger ihop ett och ett och säger att han hellre lämnar in 

någonting skriftligt än att redovisa framför folk. Det ökar bara på nervositeten. Då 

ställer jag en följdfråga och ber honom tänka att det inte är klassen han redovisar 

för utan enbart för läraren. Då svarar han att det skulle han kunna göra. Jag ber 

honom att vidareutveckla sitt svar varpå han berättar följande: 

Då kan jag förklara mycket bättre med mina egna ord än om jag 

skriver en text för att jag kan inte formulera mig på samma vis 

än om jag * s då skriver en text, för då där kan jag bara skriva 

ord men sen kan jag förklara bättre med min egen mun… så 

ja… (Elev A) 

Jag frågar hur de andra känner. Elev B menar att: 

Jo jag känner det att… det finns många bra sätt att presentera 

nå ett arbete * men jag känner det att mindmaps fungerar inte 

bra. Vi vi har försökt testa det men * min personliga åsikt med 

mindsmaps är att * de är bra i början av ett arbete men man ska 

inte kunna re skicka in det för att * man kan bara visa med ord, 

alltså stödord. Det ska ju inte vara längre texter i en sådan 

bubbla… utan då blir det, inte jättevälutvecklat, inte så höga 

betyg… Så jag känner inte att mindmaps är jättebra… alltså 

som slut… arbete. (Elev B) 

På frågan om vad eleverna tycker fungerar svarar Elev B att: 

Jag tycker det funkar bra med att stå och prata och eh skicka in 

texter framförallt för att… då kan de läsa det i lugn och ro 

och… och dem har kanske en bild i huvudet att men jag skri jag 

pratar såhär och då tänker de att ja men då… med den här lilla 
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kopplingen så kan de enklare läsa och förstå mer o därav kunna 

sätta mer * personligt betyg. (Elev B) 

Elev C beskriver det sätt som fungerar bäst för honom: 

Jag tycker att, alltså sådana skriv skrivuppgifter jag tycker det 

är rätt bra för då kan jag skriva eh skriva det och lämna in det. 

Fast jag tycker jag får väldigt mycket press när jag ska 

presentera någonting * och mindsmaps och sådant… Jag tycker 

det man kanske använda det som eh en sida på ett bildspel… 

kanske för att visa nånting, någon fakta om någon, de har man 

sett nu på bildspelen vi hade si på sistone att man har pilar till 

grejer. Det gör det lite lättare att förstå och förklara och 

sådant. Men alltså skriva in skriva saker och lämna in tycker 

jag är det bästa helt enkelt. Sen finns ju också såhär styp 

seminarie där man sitter och pratar i grupp, det tycker jag väl 

är rätt bra och så att för att man är inte så många då så det är 

kanske inte så mycket press, man kanske är med några stycken 

men man kan ju inte göra det kanske på alla slags uppgifter 

heller. (Elev C) 

Jag fortsätter intervjun och nästa fråga handlar om vad eleverna tycker om att stå 

och prata utifrån en text eller om de hellre berättar utifrån en mindmap eller 

bilder. Elev A tycker att: 

Alltså jag tror man om man bara står och läser sin berättelse 

kanske liksom det ska ju inte vara såhär okej så det här året 

åkte kung Vasa till Småland typ inte så ska det ju vara utan du 

ska kunna vara aktiv med rörelser och ha energi när du 

berättar. (Elev A) 

Elev B håller med och förklarar att det lätt annars blir långtråkigt att lyssna på. 

Elev C berättar att det blev så när han framförde sin berättelse eftersom han inte 

hade några anteckningar samt att han bara sa det som står eftersom han hatar att 

presentera. Alla elever skrattar! Elev C fortsätter att berätta om en av de värsta 

sakerna de har presenterat i svenskan: 

De argumenterande texterna [muntlig debatt] för då körde man 

en battle så då visste man ju inte riktigt vad då man skulle säga 

för de andra skulle säga något annat så det var ännu värre än 

en presentation och klassen kollade också det gjorde det… lite 

värre. (Elev C) 

Elev B lägger fram ytterligare argument när han säger att: ”Det var speciellt också 

när man skulle göra argumenterande alltså såhär argumenten… Det var också 
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jobbigt för att ma man kunde få så, någonting som var jätteenkelt att vara för men 

skitsvårt att vara emot.” Elev C håller med och säger: ”Ja man fick ju inte heller 

välja så man k kunde inte riktigt ha passion för att säga vad man faktiskt var 

emot.” Elev B lägger fram det sista argumentet för samtalet: ”Nej för det är 

liksom inte ens personliga åsikt så det är svårt att spekulera men det kan ändå vara 

bra utan, njae, jag vill inte ha det. Då tänker man inte så mycket för det utan man 

bara emot.” 

 

6.4 Lärarstöd och distansundervisning 

Eleverna får frågan om de anser att lärarna fungerar som ett stöd. Elev B svarar 

att lärarna brukar gå igenom de uppgifter som ska göras och att det ofta är halva 

lektionen som går åt till det. Ibland kan det kännas lite mastigt men tar man 

anteckningar så är det enkelt att komma ihåg det. Intervjun tog en liten avstickare 

som jag inte var beredd på. Vi kom nämligen in på distansundervisning och hur 

de tycker det har fungerat och om det varit jobbigt att studera hemma. Elev A 

beskriver det såhär: ”Jag tycker att det varit extremt * för mig i alla fall har det 

varit extremt lugnt och jätteskönt att inte behöva gå två och en halv kilometer till 

skolan varje dag eh…” Elev B beskriver att en nackdel med distansundervisning 

är att: 

Ma man vaknar bara, ah okej nu har jag det här sen bara 

stänger du och bara jaha vad ska jag nu göra? Det * jag tycker 

det är skönare att ändå gå fram och tillbaka till skolan för då 

får du daglig motion, du kommer ut och rör på dig, du är 

faktiskt ute, det var man ju inte då annars. Det var liksom jag 

jag ska bara gå och handla det är liksom gå och handla för 

vardagliga saker men inte mer än det. (Elev B) 

Elev C beskriver hur ha upplevde distansundervisningen: 

Jag blev rätt lat när jag var där [hemma]. Jag vaknade så åtta 

och så åtta och tjugo började vi redan, jag orkade inte. Jag åt 

ingen frukost eller någonting. Så det blev inte särskilt mycket 

för jag var också rätt lat och då satt jag hemma och då satt jag i 

mitt rum så de fanns ju mycket distraktioner också som jag 

kunde få * typ och där fanns en grej jag kunde gå och leka med 

eller något sådant. Telefonen ligger där så jag kan bara börja 
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med den också så det blev inte så mycket och när man då fick en 

text att skriva så tänkte man, ah jag pallar inte just nu. Så gör 

man det sen men så gör man de ändå inte sen så märker man ju 

sen att betygen gick ner under den perioden. (Elev C) 

Elev A och Elev B håller med, men Elev A menar också att de: ”--- prokrastinerar 

hela tiden.” Då upplyste Elev B oss att det är många i klassen som är bra på det. 

Eleverna berättar att det finns många distraktioner hemma och jag undrar över 

elevernas eget ansvar att se till att skolarbetet blir gjort. Eleverna svarar att de 

tyckte det var lockande att strunta i det i början men sedan kom de på att det inte 

var värt det eftersom det är deras framtid som står på spel. Elev B beskrev det 

väldigt bra: 

Jag kände att det var sv det var lockande i början, det var de 

verkligen, men det var inte värt det. Senare kom jag på men det 

här är min framtid som det hänger på och man bara efter ett tag 

så * ja men nu har jag ju varit inne på shoppingsidor för kläder 

jättemycket sen bara, jaha blir det bara enformigt. Exakt, o de 

blir bara enformigt så då gör man det man ska för att… man 

har typ inget annat att göra. (Elev B) 

Som avslutning undrar jag om det är något de vill tillägga som ännu inte tagits 

upp som rör ämnet, men det finns det inte. Jag tackar så jättemycket för att de 

ville ställa upp och svara på mina frågor.  

 

7 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar samt utifrån de teoretiska och metodologiska 

utgångspunkterna. Resultatet jämförs även mot tidigare forskning. 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen så främjar det följaktligen alla 

elever, med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade 

tillstånd att få till sig information och möta uppgiftsinstruktioner utifrån flera 

intryckssätt eftersom alla lär sig, tolkar och förstår olika (Bruce et al. 2016b, s. 20; 

Danielsson & Hertzberg 2018, s. 8). Samtidigt som de elever som behöver 

använda digitala lärresurser som andra använder glasögon så tycker jag att man 



44 (64) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ska vara vaksam och använda dessa med sunt förnuft. För att nå måluppfyllese är 

inte rättvisa att alla elever har en egen dator eller att datorn ska användas hela 

tiden (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020b, video). De som behöver den 

ska få använda den medan andra skulle kunna skriva för hand. Lärare förväntas 

följa styrdokumenten när det gäller att skifta användandet från äldre till nyare, ofta 

digitala lärresurser i undervisningen för att eleverna ska få tillgång till det de 

behöver för att uppnå kunskapskraven. Men läromedel behöver inte vara digitala 

eller att varje elev har en egen dator för att uppnå detta. I vissa fall kan pengarna 

som var tänkta till sådana resurser användas på annat som gynnar skolan och 

eleverna mer. Det har förvisso sina fördelar att använda digitalt material i 

undervisningen, speciellt nu i pandemitider men det har också nackdelar. Till 

exempel så är man beroende av att tekniken fungerar som den ska, utan avbrott 

samt av elektricitet överhuvudtaget. Många lärare planerar sin undervisning 

utifrån att tekniken ska fungera och har sällan en plan B ifall något oväntat skulle 

inträffa. 

Det finns olika sätt att inhämta och redovisa information och kunskap på som 

fungerar olika bra för olika människor. Några exempel på informations- och 

kunskapsinhämtning är muntliga instruktioner, skriftliga instruktioner, filmklipp, 

ljud och bild. Eleverna fick resonera över och beskriva hur de föredrar att inhämta 

och redovisa kunskap. Det framkom att de gärna inhämtar kunskap auditivt och 

visuellt, vilket kan tolkas som/det vill säga att de har både auditiva och visuella 

inlärningsstilar eftersom de föredrar att både kunna se och höra instruktioner 

(Gardner 2001, s. 47-48; Boström 2004, s. 17, 19). Eleverna tycker därför det är 

bra att lärarna introducerar ett arbetsområde både muntligt och skriftligt eftersom 

då har de både hört instruktionerna samt att informationen finns i skriftlig form 

ifall de behöver det. Jag fastnade för ett elevsvar som handlade om att kunna 

inhämta information på flera olika sätt. Elev B beskrev att han lär sig fokusera på 

olika saker om han inhämtar information och kunskap på flera olika sätt eftersom 

det är något han kan behöva senare i livet. Det tolkar jag som ett moget svar som 

tyder på att han tänker framåt och inte bara här och nu. Eleverna nämner däremot 

inget om salens storlek eller hur ljust det ska vara eller om de gillar att arbeta och 

redovisa i par som Dunn och Dunn anger som faktorer i sin modell (Boström 
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2004, s. 17). Mest troligt spelar de olika faktorerna olika stora roller för olika 

människor men att det inte var något eleverna tänkte på. Kanske var det på grund 

av att de enbart fick några exempel vilket i sin tur ledde till att elevernas tankar 

låstes vid de förslagen. Simon Wessbo (2021, s. 177) menar att flera modaliteter 

och medier kan bidra till att elever får en djupare förståelse för ämnet i fråga och 

därmed ett ökat meningsskapande eftersom alla lär på olika sätt. Här tänker jag 

direkt på inlärningsstilar och att fler intryckssätt hjälper oss människor i vår 

kunskaps- och informationsinhämtning, samt att kunna redovisa på alternativa sätt 

gör skolan roligare och förhoppningsvis lite enklare för eleverna. Det är inte 

särskilt roligt att göra monotona saker. Det gäller även redovisningsformer, så 

varför inte försöka göra det roligare. 

Vidare menar eleverna att de föredrar att lämna in skriftliga uppgifter även om de 

tycker det kan vara roligt med alternativa redovisningsformer. Detta förvånade 

mig eftersom jag ofta fått höra från elever jag mött att de inte vill skriva, att de 

inte gillar att skriva samt att de avskyr skriftliga uppgifter. Alla elever tycker 

givetvis inte likadant men det verkar ändå vara en åsikt som delas av majoriteten. 

Elev A sa att han kunde tänka sig att redovisa för läraren och att han gärna 

uttrycker sig muntligt för det är där hans styrka finns. Genom att använda språket 

för att uppnå vissa mål visar eleven exempel på verbal förmåga (Gardner 2001, s. 

47). Eleverna beskriver att de blir nervösa när de ska redovisa framför människor. 

Det kan därför vara en bra ingång för att få honom att känna sig mer bekväm att 

redovisa framför klassen om han börjar göra det framför läraren. I min framtida 

lärarroll tänker jag att jag skulle kunna komma runt det genom att låta eleven 

redovisa framför mig eller en liten grupp. Dessutom kan man utöka den gruppen 

genom att ta in fler och fler kompisar. Elev B tycker inte mindmaps fungerar som 

inlämningsmaterial till en examination eftersom han fått lära sig att bubblorna i en 

mindmap enbart ska innehålla stödord och inga långa meningar. Jag lämnade in 

en tankekarta på högskolan så varför skulle eleverna i grundskolan inte kunna 

göra det? Naturligtvis beror det på vad det är som ska bedömas. Är det innehåll 

och inte form så varför inte? Det handlar trots allt om att vidga textbegreppet så 

att det inkluderar olika typer av texter. Det är drygt 14 års ålderskillnad mellan 

mig och dessa elever och lärare sa likadant till mig när jag gick i grundskolan. Det 
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är dags för en förändring som tillåter elever att redovisa utifrån sina olika behov 

och förutsättningar eftersom dessa kan ha en avgörande betydelse för att en elev 

ska kunna utveckla sina kunskaper och nå målen i sin utbildning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020a). Att framföra en debatt menade en 

av eleverna var en av de värsta sakerna de gjort i svenskan. Framförallt på grund 

av att de inte visste vad den andra gruppen skulle kontra med men också för att 

det var just muntligt och framför klassen. Men trots att eleven känner såhär så har 

han utvecklat sin argumentationsteknik. Det har de andra också gjort vilket syns i 

svaren från intervjun då de argumenterar för sin sak. 

Resultatet visar hur de tillfrågade eleverna gärna inhämtar och redovisar kunskap 

och information och på så sätt kan detta appliceras även på andra elever. Bruce et 

al. (2016b, s. 20) menar att liksom språkförmågan varierar även inlärningen hos 

oss alla, alla lär på olika sätt och via olika inputs. Språklig och kommunikativ 

förmåga varierar mellan alla människor. Därför behövs det en ökad medvetenhet 

hos lärare, att vi ska sluta fokusera på elevers svårigheter och brister och istället 

fokusera på pedagogiska möjligheter att skapa goda villkor för alla elevers 

lärande. 

Det framgår av resultatet att eleverna får ta del av de digitala lärresurser de är 

berättigade till utifrån vad kursplanen stipulerar. Utifrån resultatet samt min VFU-

erfarenhet så arbetar de med digitala lärresurser i (svensk)undervisningen. 

Däremot så visade resultatet att eleverna inte var helt säkra på vad vissa begrepp 

betyder.  De begrepp som jag var särskilt intresserad av att veta om eleverna 

kommit i kontakt med är: multimodala texter, estetiska uttrycksformer, estetiskt 

berättande, digitala miljöer, interaktiva och föränderliga texter. Begreppen i fråga 

är hämtade ur kursplanen för svenska som börjar gälla hösten 2022 men också ur 

nuvarande kursplan. Det kan vara anledningen till att eleverna inte kommit i 

kontakt med dem. Det kan också vara så att lärarna presenterar begreppen på ett 

annorlunda sätt. Majoriteten av eleverna i studien uttryckte att de inte vet vad 

multimodala texter är, ändå har de fått skapa texter där ord, bild och ljud 

samspelar. Kan det vara så att det är benämningarna som ställer till det eller har 
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eleverna ingen aning att det är multimodala texter de håller på med just för att de 

inte vet vad multimodalt betyder?  

Eleverna är något oense huruvida de har fått skapa texter där ord, bild och/eller 

ljud sampelar. De kommer fram till att de har gjort presentationer där animationer, 

bild och text samspelar men som också haft ljudande inslag. Elev C berättar att de 

inte fått skapa sådana texter i svenskan utan där skriver de mest. Däremot har de 

gjort det i engelskan när de gjorde en matlagningsvideo. Det framkommer även att 

de ibland gör serier på bildlektionerna. Varför får eleverna inte skapa andra 

multimodala texter än presentationer i svenskundervisningen? De har samma 

lärare i engelska så hon är troligtvis bekväm med det digitala. De hade kunnat 

göra matlagningsvideor eller andra typer av videor i svenskundervisningen också. 

Det kan också vara så att eleverna fått skapa olika typer av texter men att de inte 

kommer ihåg det.  

Enligt Petra Magnusson (2014) behöver de multimodala texterna och de digitala 

lärresurserna få en mer betydande roll i undervisningen eftersom vi nu lever i ett 

samhälle som kräver det. Det kommer en reviderad läroplan hösten 2022 där 

formuleringarna om digitala lärresurser skiljer sig gentemot tidigare versioner. 

Förhoppningsvis är de nya formuleringarna tydligare och hjälper därigenom 

många lärare att planera och integrera digitala lärresurser i undervisningen, så att 

de känner sig bekväma med att ge eleverna möjligheter att skapa olika slags texter 

samt att de blir bekväma med att bedöma sådana texter. Lärarna i Anna-Lena 

Godhes (2014) undersökning känner denna osäkerhet över hur de ska bedöma 

multimodala texter. Drar jag paralleller till min egen VFU-erfarenhet där det 

framkommit av lärarna jag pratat med att det råder en samstämmighet över att det 

tycks handla om brister i lärarutbildningen och att den måste förändras, samt att 

läroplanen inte verkar ge någon tydlig vägledning för lärare eftersom många 

känner sig så osäkra (se föregående kunskapsöversikt för detaljer). Det finns alltså 

stor potential för textskapande med digitala verktyg men lärare behöver också veta 

hur dessa ska bedömas för att det ska vara legitimerat att använda i 

undervisningen. 
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Utifrån resultatet framgår det vilka digitala lärresurser eleverna använder i 

svenskundervisningen och vad de används till. Å ena sidan använder eleverna 

digitala verktyg för textbehandling, för att spela in ljud och filmer samt för att 

göra presentationer. Å andra sidan används inläsningstjänster, 

uppläsningsfunktioner där texten markeras blir uppläst samt att eleverna kan prata 

in texten så skriver datorn själv. Således använder eleverna dels digitala 

lärresurser i form av olika mjukvarutjänster och program dels digitala verktyg i 

form av Chromebooks i det dagliga arbetet. De har också tillgång till de 

lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning vilket står i skollagen (2010:800 

10 kap. 10 §) att de ska ha. De digitala lärresurserna finns som en naturlig del i 

skolans pedagogiska arbete (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020a). 

Eleverna i undersökningen nämner ett antal fördelar med digitala lärresurser. De 

motiverar att de tycker att de får det stöd de behöver för att förstå vad de ska göra 

när en uppgift ska påbörjas samt vad de behöver för att kunna genomföra en 

uppgift med hänvisning till digitala lärresurser. De uttrycker tacksamhet för att de 

går på en skola där varje elev har en enskild dator och där undervisningen i hög 

grad är digitaliserad. De anser att det är ett stort stöd för dem samtidigt som det 

underlättar vardagen eftersom det är lättare att redigera text på datorn än för hand. 

Elev A uttrycker att han inte hade kunnat klara en skolgång där de enbart hade fått 

skriva för hand eftersom hans diagnos ställer till det för honom. Jag tycker mig 

höra tacksamhet i alla elevers röster när de uttrycker att de går på en skola där de 

har tillgång till egna datorer. Eleverna är priviligierade på det sättet eftersom de 

bor i ett i-land och att deras undervisning anpassas till stor del efter deras behov 

och förutsättningar. De får även stöd från lärare och personal på skolan när det 

gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt att de uppskattar att lärarna 

berättar om kunskapskraven och vad de kommer bli bedömda på.  

Några nackdelar med digitala lärresurser som eleverna beskriver är att vissa elever 

blir beroende av att sitta vid datorn samt att verksamheten blir beroende av att 

elen, den trådlösa uppkopplingen samt alla program fungerar när undervisingen 

bedrivs digitalt. Även stavningskontrollsfunktionen kan ha negativ inverkan på 

eleverna eftersom de inte behöver tänka på hur de stavar därför att programmet 

löser det åt dem. En elev berättade att han tycker det är bra att få texten uppläst för 



49 (64) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

sig för att han då hör om formuleringar låter konstigt. Jag anser att det är en bra 

strategi om man inte har någon som kan läsa ens text eller om man själv inte får 

rätt på det när man läser högt. 

Intervjun tog en liten avstickare som jag inte var beredd på. Vi kom nämligen in 

på distansundervisning och hur de tycker det har fungerat och om det varit jobbigt 

att studera hemma. Först kom svaret jag misstänkte skulle komma, nämligen att 

eleverna tyckte det var skönt att slippa gå till skolan på grund av att de inte 

behövde ta sig dit samt att de kunde göra skolarbetet vid ett senare tillfälle. Vidare 

överraskade de mig genom att säga att de tycker det är skönt att gå dit för att det 

bidrar med vardagsmotion och de kom ut vilket de inte gjorde annars. De drog 

också slutsatsen att det fanns ett samband mellan ansträngningen de la ner på sitt 

skolarbete och vad det resulterade i, nämligen de betyg eleverna ville ha. Men när 

de slutade bry sig insåg de att betygen gick ner och att det var dags att ta tag i 

skolarbetet. Deras ansvarstagande ökade eftersom det är deras framtid som står på 

spel. 

 

8 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser samt några förslag på 

framtida forskning inom det svenskdidaktiska forskningsfältet. 

Utifrån analysen och diskussionen av studiens resultat kan några slutsatser dras. 

Den första är att undersökningen inte visar några större skillnader mellan 

elevsvaren, trots att två av eleverna inte har någon neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Snarare har de fler likheter eftersom de uppgav liknande 

åsikter och uppfattningar om sin svenskundervisning. Kanske beror det på att de 

lever i en digital värld. Det hade varit intressant att göra en liknande studie när 

datorer först började användas i skolan och se om de eleverna hade uppgett att de 

också tycker att datorer underlättar deras skrivande som exempel. En annan 

slutsats är att eleverna både gynnas och missgynnas av att använda digitala 

lärresurser i svenskundervisningen. Å ena sidan så får eleverna det stöd de 
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behöver genom de olika programmen och funktionerna de använder samt sina 

Chromebooks. Å andra sidan hämmas deras språk och grammatik på grund av 

dessa rättstavningsprogram samt att de blir störda i undervisningen eftersom 

webbsidor och spelande lockar mer. En tredje slutsats är att resultatet av studien 

kan bidra till att vidareutveckla undervisningen så att fler elever får tillgång till 

rätt hjälpmedel och verktyg som hjälper dem att klara sin skolgång och senare 

livet som helhet. 

Trots de slutsatser som dragits är det en liten studie med endast tre elevsvar. 

Därmed är resultaten inte överförbara. Emellertid stämmer undersökningen 

överens med det tidigare forskningsläget, därför kan den genomförda studien 

anses vara tillförlitlig och trovärdig samt ge upphov till vidare forskning. Det 

saknas studier som systematiskt undersöker högstadieelevers inlärningsstilar, 

digitala lärresurser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till 

elevens egna uppfattningar om sin svenskundervisning. Därför hade det varit 

intressant med ytterligare forskning om alternativa redovisningsformer i 

svenskundervisningen, särskilt i grundskolans senare år. Att utveckla min studie 

vidare genom att göra fler elevintervjuer hade eventuellt kunnat fylla i luckor i 

elevsvaren. Observationer hade också kunnat vara en bra metod för att få syn på 

hur lärare och elever arbetar med digitala lärresurser. Dessutom behövs det 

ytterligare forskning för att påvisa om användandet av digitala lärresurser även 

leder till förbättrade skolresultat och ökad måluppfyllelse. Eftersom jag inte 

undersöker detta kan jag inte svara på det. Det jag däremot märkt när jag varit ute 

på skolorna under mina praktikperioder är att det gör stor skillnad för deras 

självkänsla om eleverna förstår vad de ska göra, precis som tidigare forskning 

också kommit fram till. De slipper vara beroende av andra för hjälp och de blir 

mer självständiga. Deras motivation för skolarbetet ökar eftersom de kan och 

förstår. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kontaktmail till berörd lärare 

 

Hej berörd lärare! 

Eftersom jag går sista terminen på ämneslärarprogrammet på Högskolan 

Kristianstad är det nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag ämnar 

undersöka högstadieelevers uppfattning av sin svenskundervisning, därför undrar 

jag om jag skulle kunna göra min undersökning på er skola? För att kunna samla 

in material till min studie är det bra om eleverna har gott om tid på sig att svara på 

ett frågeformulär. Därför hade det varit bra om undersökningen kan genomföras 

under ett lektionspass. 

Vid frågor eller om du önskar mer information är du välkommen att kontakta mig 

via e-post: rebecka.olsson@xxxx.se 

  



57 (64) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 2: Informationsbrev till vårdnadshavare och elev 

 

Hej! 

Jag heter Rebecka Olsson och jag läser sista terminen på ämneslärarutbildningen 

vid Högskolan Kristianstad. I mitt examensarbete vill jag undersöka på vilka sätt 

elever kan gynnas av att få tillgång till och arbeta med digitala lärresurser i 

svenskundervisningen. Därför undrar jag om du som elev vill delta i 

undersökningen? Resultatet av studien kan bidra till att vidareutveckla 

undervisningen samt att fler elever får tillgång till rätt verktyg som hjälper dem att 

klara sin skolgång samt genom livet som helhet. 

För att kunna samla in material till min studie kommer du att få svara på ett 

elektroniskt frågeformulär under en lektion. Det är endast jag som har tillgång till 

det insamlade materialet. Svaren kommer att presenteras anonymt i uppsatsen och 

således kan inget formulär härledas till dig som person. Allt material som samlas 

in används enbart i denna undersökning och kommer raderas efter bearbetning. 

Ditt deltagande är frivilligt och påverkar inte betyget. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan följder och detta gör du genom att skicka ett mail till 

mig. Lämna in blanketten till xxxx senast tisdag morgon den 1 mars 2022 (v. 9). 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig via e-post: rebecka.olsson@xxxx.se 

 

Samtycke ges nedan: 

Ja, mitt barn får delta i studien. 

Nej, mitt barn får inte delta i studien. 

 

Datum: _______________    Barnets namn: ________________________ 

Barnets namnteckning: _________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare: _____________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________________________ 
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Bilaga 3: Elektroniskt frågeformulär 

 

Hej och tack för att du vill hjälpa mig med min undersökning! 

Du kommer nu att få svara på ett antal frågor där du ska beskriva hur du uppfattar 

din undervisning i svenska. Läs frågorna och svarsalternativen noga. Ta god tid på 

dig och svara så ärligt du kan. 

 

1. Skriv in det nummer du blir tilldelad. Det är viktigt att du kommer 

ihåg numret ifall du väljer att avbryta. 

 

2. Har du någon gång kommit i kontakt med begreppen:  

multimodala texter, estetiska uttrycksformer, estetiskt berättande, 

digitala miljöer, interaktiva och föränderliga texter? 

[ ] Ja, men jag vet inte vad de betyder. 

[ ] Ja, och jag vet vad ett eller fler betyder. 

[ ] Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med något av begreppen. 

 

3. Har du någon gång fått skapa texter där ord, bild och/eller ljud 

samspelar? T.ex spelat in en film, sjungit eller skapat en meme. 

[ ] Ja, berätta vad du fått göra. 

[ ] Nej. 

 

4. Känner du att du får det stöd du behöver för att förstå vad du ska 

göra när en uppgift ska påbörjas? 

[ ] Ja, beskriv vad det är som fungerar bra. 

[ ] Nej, beskriv vad som inte fungerar och vad du hade behövt istället. 
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5. Känner du att du får det stöd du behöver för att lösa en uppgift? 

[ ] Ja, berätta vad det är som fungerar bra. 

[ ] Nej, berätta vad som inte fungerar och vad du hade behövt istället. 

 

6. Känner du att du får det stöd du behöver för att kunna få ner dina 

”tankar på papper”? 

[ ] Ja, berätta vad det är som fungerar bra. 

[ ] Nej, berätta vad som inte fungerar och vad du hade behövt istället. 

 

7. Vilket/vilka intryckssätt fungerar bäst för dig när du ska inhämta ny 

information? T.ex vid ett nytt arbetsområde. Flera val är möjliga att 

markera. 

[ ] Muntliga instruktioner 

[ ] Skriftliga instruktioner 

[ ] Filmklipp 

[ ] Bild 

[ ] Ljud 

[ ] Annat, ange vilket/vilka: 

 

8. Hade du lärt dig/tagit till dig informationen på ett annat sätt om 

läraren hade presenterat olika arbetsområden på varierade sätt och 

inte enbart muntligt och/eller skriftligt utan kanske också visat en 

film? 

[ ] Ja, berätta varför du tror att det hade hjälpt dig. 

[ ] Nej, berätta varför du tror att det inte hade hjälpt dig. 

 

9. Hade du löst uppgiften annorlunda om du hade fått redovisa på ett 

annat sätt? T.ex att göra en tankekarta istället för att skriva i löpande 
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text om du ska skriva en berättelse. Få rita, skapa egna bilder digitalt 

eller berätta muntligt utifrån valda bilder istället för att skriva en 

text. Eller få göra en muntlig presentation istället för en skriftlig 

inlämning. 

[ ] Ja, berätta varför du tror att du hade löst uppgiften annorlunda. 

[ ] Nej, berätta varför du tror att du inte hade löst uppgiften annorlunda. 

  

Det betyder mycket för mig att du tog dig tid att svara på alla frågor. Stort tack! 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

1. a) Har ni någon gång kommit i kontakt med begreppen:  

multimodala texter, estetiska uttrycksformer, estetiskt berättande, 

digitala miljöer, interaktiva och föränderliga texter? 

b) Har någon lärare sagt att nu ska vi arbeta med multimodala 

texter? 

c) Vad sa läraren att multimodala texter betyder? 

d) Vad tror ni multimodala texter är för något? 

 

2. Har ni någon gång fått skapa texter där ord, bild och/eller ljud 

samspelar? T.ex spelat in en film, gjort en presentation eller skapat en 

meme. 

 

3. a) Tycker ni att ni får det stöd ni behöver för att förstå vad ni ska 

göra när en uppgift ska påbörjas? 

b) Så ni tycker att det är ett stöd att veta vad ni ska bli bedömda på? 

c) Om ni tänker i form av digitala verktyg då?  Om ni alltid hade 

behövt skriva för hand t.ex. 

d) Ni går ju på en skola där alla elever har en dator eller en 

Chromebook i det här fallet. Då e det ju också ett stöd, i alla fall för 

dig [namnet på eleven]? 

e) Hur känner ni andra? 

 

4. Ni nämner ganska många fördelar med de digitala verktygen och 

digitala lärresurser överhuvudtaget. Ser ni några nackdelar med det? 
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5. Tycker ni att ni får det stöd ni behöver för att kunna lösa en uppgift? 

Det har vi varit inne på lite redan det här med att ni får rätt program, 

t.ex att det finns de här uppläsningstjänsterna och att ni kan markera 

texten och att ni kan spela in om ni inte vill skriva så skriver datorn 

själv och lite så. Ni sa också att det hjälpte er. Använder ni 

funktionerna ofta? Att ni kanske använder mikrofonen eller att ni 

skriver mest för att det är lätt att redigera texten på datorn än om 

man skrev för hand? 

 

6. Tycker ni att ni får det stöd ni behöver för att få ner tankar på 

papper? Förstår ni vad jag menar med tanke på papper? 

 

7. Ser ni även att lärarna är ett stöd? Att de hjälper er kanske med 

instruktioner i början eller under arbetets gång med formativ 

bedömning kanske eller? Hur tänker ni? 

 

8. a) Ni har pratat lite om distansundervisning. Hur tycker ni att det har 

fungerat? Har det varit jobbigt att ha undervisning hemma? 

b) Så det ni säger är att det var många distraktioner hemma. Fick ni 

in era uppgifter i tid, eller? 

c) Det var inte som undervisningen här i skolan? 

d) Hur ser ni på ert eget ansvar då att lämna in i tid, vara med på 

föreläsningarna osv? 

 

9. a) Vilket/vilka intryckssätt fungerar bäst för er när ni ska inhämta ny 

information? T.ex vid ett nytt arbetsområde. Ex. Muntliga 

instruktioner, skriftliga instruktioner, filmklipp, bild, ljud eller annat. 
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b) Men fungerar det bäst för dig [elevens namn]? Att du vill både 

kunna läsa och höra instruktionerna? 

c) Så filmen är mer som ett komplement till det arbetsområde ni ska 

hålla på med t.ex? 

 

10. a) Hade ni lärt er/tagit till er informationen på ett annat sätt om 

läraren hade presenterat olika arbetsområden på varierade sätt och 

inte enbart muntligt och/eller skriftligt utan kanske också visat en 

film? 

b) Varför tror ni att det hjälper er? 

 

11. a) Hade ni löst uppgiften annorlunda om du hade fått redovisa på ett 

annat sätt? T.ex att göra en tankekarta istället för att skriva i löpande 

text om du ska skriva en berättelse. Få rita, skapa egna bilder digitalt 

eller berätta muntligt utifrån valda bilder istället för att skriva en 

text. Eller få göra en muntlig presentation istället för en skriftlig 

inlämning. Behöver inte vara ja på alla men att något sätt funkar. 

b) Gillar du det mer än att lämna in någonting skriftligt? 

c) Men om du tänker att det inte är klassen då utan bara för läraren? 

d) Gillar du hellre det och muntligt än att lämna in skriftligt? 

e) Berätta, hur kommer det sig? 

f) Vad känner ni andra? 

g) Vad tycker du funkar då? 

f) Får ni inte ha manus då? 
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12. a) Tycker ni om att stå och prata utifrån en text eller berättar ni 

hellre från en mindmap eller bilder? 

b) Var det det ni gjorde med mig? Eller har ni gjort det fler gånger? 

 

13. Är det något ni vill tillägga som inte tagits upp som rör ämnet? 


