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Tiivistelmä – Abstract 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä digitaalista oppimateriaalia kustantamo Ota-

van B-ruotsin lukion oppikirjasarja Fokuksella on opiskelijoille ja opettajille tarjolla, mitä digi-

taalisia laitteita tarvitaan materiaalin käyttöön ja millä tavoin opiskelijat ja opettajat digitaalisia 

apuvälineitä voivat käyttää. 

 

Tutkimus on laadullinen sisällönanalyysi, jossa on teoriapohjaisen sisällönanalyysin piirteitä. Ai-

neistoa varten pyysin tutkimusluvan Otavalta. Aineisto on käyty läpi helmikuun 2018 ja lokakuun 

2020 välisenä aikana ja tutkielmaan on liitetty näyttökuvia tulosten havainnollistamiseksi ja ana-

lyysin tueksi. Analyysissä on käytetty EUMO- mallia, jonka tarkoituksena on osoittaa, millä di-

gitalisuuden tasolla oppimateriaali ja sen tehtävät ovat. Mallissa on tasot 1-4, joista taso yksi on 

matalin digitaalisuuden taso ja 4 korkein. Tutkimusmateriaalina on käytetty Otavan B-ruotsin 

oppikirjasarja Fokuksen digitaalisia oppikirjoja ja materiaaleja pakollisten kurssien 1-5 osalta. 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoilla ja opettajilla on monipuolisia digitaalisia 

tehtäviä ja materiaaleja. Opiskelijoilla on digitaalisen oppikirjan ja sen tuoman digitaalisen ma-

teriaalin avulla mahdollisuus käyttää sellaisia tapoja oppimiseen, joita painettu materiaali ei tar-

joa. Digitaalisen oppikirjan hankkineille opiskelijoille on tarjolla lisämateriaalia, josta löytyy 

miellekarttapohjia, kääntökortteja sanaston opettelua varten ja testitehtäviä, joiden avulla voi ker-

rata kurssien kielioppia ja sanastoa. Opettajien osalta tulokset viittaavat siihen, että samojen ma-

teriaalien lisäksi opettajilla on analyysityökalu, jolla he voivat seurata opiskelijoiden etenemistä 

ja osaamista kursseilla. Lisäksi heillä on käsittelyvinkkejä tehtäviin sekä oikeat vastaukset opis-

kelijoiden tehtäviin. Opiskelijoiden digitaalisen oppikirjasta ja materiaalista suurin osa on digita-

lisuuden tasolla 1, mutta myös tasoa 3 ja 4 löytyy. Opettajien digitaalisessa materiaalissa on sekä 

tasoa yksi että 4. Tietokone, tabletti ja älypuhelin ovat laitteita, joita digitaalisen materiaalin käy-

tössä tarvitaan. Niitä käytetään tehtävien tekemiseen ja tallentamiseen, äänitteiden ja tekstien 

kuunteluun, videoiden katsomiseen, keskustelujen äänittämiseen ja tiedonhakuun netistä. Opetta-

jien osalta digitaalisia laitteita käytetään oikeiden vastausten näyttämiseen, monipuolisempaan 

opetukseen käsittelyvinkkien avulla ja opiskelijoiden reaaliaikaiseen seurantaan anlyysityöka-

lulla. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021, jolloin materiaaleihin voi 

tulla muutoksia. 

Asiasanat – Keywords: digitalt läromaterial, svenskundervisning, gymnasiet, digitala verktyg 

Säilytyspaikka – Depository: JYX 
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1 INLEDNING  

 

Digitalisering är ett aktuellt tema i Finland inom samhället och skolvärlden. Enligt Diaz (2012) 

har digitalisering av vårt samhälle gått väldigt fort under de senaste åren och skolvärlden har 

inte riktigt hängt med. Den viktiga digitala kompetensen borde behärskas av eleverna efter 

skolgången därför ska undervisningen vara tidsenligt och modernt. Nutida pedagoger behöver 

vara uppmärksamma på hur man undervisar och hur framtidens läromedel kan se ut samt re-

flektera över framtiden. Det är viktigt att ligga ett steg före. Ett stort antal skolor kommer san-

nolikt att investera i läs- och surfplattor och med hjälp av dem ska e-böcker och applikationer 

tas i bruk (Diaz 2012). I Finland används digitala skolböcker och användningen av dem verkar 

öka enligt min egen erfarenhet. Digital kompetens beaktas även i Europeiska unionen. Det är 

en av de åtta rekommenderade så kallade nyckelkompetenserna (Europeiska kommissionen 

2007). Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan (hädanefter GGL 2015) ska studerande hand-

ledas att använda digitala verktyg mångsidigt och utvidga studiemiljöerna utanför läroanstalten 

bland annat med hjälp av digitala verktyg. När det gäller B-svenska ska digitala verktyg vara 

en naturlig del av studiemiljön (GGL 2015). Digitala verktyg används dock på många olika sätt 

i skolan till exempel till att registrera elevernas närvaro eller ha elevernas digitala portföljer, 

kursplaner, hemuppgifter på en hemsida.  

 

Steinberg (2013) pekar ut ett antal fallgropar även om digitala verktyg har en stor potential att 

inverka synen på lärande, kunskap, ledarskap och skolans hela syfte. Den första gäller att det 

kan finnas bristande infrastruktur som innebär att skolor köper teknik som inte har undersökts 

noggrant för vilka behov de har till exempel krav på modifieringar, underhåll och service. Detta 

kan undvikas genom att ha en vältänkt plan innan man köper teknik. En annan som han pekar 

ut är avsaknad av fortbildning dvs. att lärare inte har tillräckliga förutsättningar att använda 

digitala verktyg som tas i bruk i skolan. Detta kan bero på bristande fortbildning eller en väl-

tänkt plan för fortbildning. Detta kan undvikas genom att ta reda på behoven som lärare själva 

anser att de har. Vidare anser Steinberg (2013) att otydlighet om syftet med de digitala verkty-

gen kan vara en fallgrop dvs. att läraren borde analysera om applikationer och program bidrar 
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till lärande och om de underlättar koncentrationen hos eleverna. Mer ensamarbete och mindre 

lärarstöd kan även anses som en svårighet. Utan tydliga regler, återkoppling och handledning 

av läraren kan användning av digitala verktyg bli kaotiskt i klassrummet. Steinberg (2013) tar 

upp att logistiken i klassrummet dvs. var de digitala verktygen lagras och hur kan eleverna 

smidigt hämta dem kan vara en svårighet. Detta kan undvikas genom att planera logistiken 

ordentligt. Den sista svårigheten som Steinberg (2013) tar fram är hur läraren tolkar sitt uppdrag. 

Detta innebär att läraren bör ha en klar syn på lärande, kunskaper och metodik för att ta eleverna 

till en djupare kunskapsnivå. 

 

I denna avhandling ska jag kritiskt granska ett lärobokmedel utifrån de möjligheter det ger att 

genomföra undervisning digitalt. Syftet med denna studie är att gå igenom digitalt material i 

Otavas bokserie Fokus gällande de obligatoriska kurserna i B-svenska på gymnasiet och mer 

specifikt kartlägga vad för digitalt material bokserien erbjuder i B-svenska för de obligatoriska 

kurserna för studerande respektive lärare. Med digitalt material avser jag det material som är i 

digital form och inte kan användas utan digitala verktyg (för vidare definitioner av begreppen, 

se kapitel 2). Jag ska även kartlägga vilka digitala verktyg som behövs för att använda det di-

gitala materialet samt på vilka sätt de digitala verktygen används. Forskningsfrågorna är föl-

jande: 

 

1. Vad för digitalt material finns det för studerande och lärare? 

2. Vilka digitala verktyg behövs det för att kunna använda materialet? 

3. På vilka sätt används de digitala verktygen? 

 

Dispositionen i avhandlingen är sådan att jag i kapitel 2 presenterar teoretiska utgångspunkter 

och centrala begrepp för temat. Digitalisering är särskilt det centralaste begreppet som definie-

ras och förklaras, liksom digitala verktyg, digital kompetens samt digitalt material. Även tidi-

gare forskning presenteras. Kapitel 3 innehåller presentation av analysmetoder och material 

som används i studien. I kapitel 4 presenteras och analyseras resultaten med hjälp av skärmbil-

der ur läroboksmaterialet som har gåtts igenom. Kapitel 5 omfattar studiens sammanfattande 

diskussion samt forskningsfrågorna besvaras. Även möjliga framtida studier presenteras. 



10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras teoretisk bakgrund till temat. Kapitlet inleds med en definiering av 

digitalisering samt en beskrivning av SAMR-modellen (på svenska EUMO-modellen; Stein-

berg 2013). Därefter behandlas digitala verktyg, digital kompetens och digitalt material. Till 

sist redogörs för tidigare studier inom området. 

 

2.1  Digitalisering 

 

Ett centralt begrepp är digitalisering. Med digitalisering avser jag i denna avhandling digitalt 

material dvs. digitala skolböcker och undervisnings- och läromaterial som utnyttjar digitala 

verktyg (se avsnitt 1.2 för definition). Det finns ingen allmän definition för digitalisering. Enligt 

Pohjola (2015: 3, se även Svanberg 2013) betydde digitalisering tidigare skanning av något till 

digital form. Enligt Hokkanen (2016: 9) kan Pohjolas definition inte bortses ifrån eftersom den 

kan kopplas till med den nyare definitionen av digitalisering som kombinerar digitalisering med 

nya tekniska lösningar. Enligt Statskontoret (2016) omfattar digitalisering en större helhet som 

förnyar handlingssätt och det innebär också att nya digitala teknologier tas i bruk. Sveriges 

digitaliseringskommission (2016) betonar digitaliseringens individualiseringsaspekt: Informat-

ionssökande, kommunicering och samarbete kan utföras när och var som helst oberoende av tid 

och plats vilket möjliggörs av digitaliseringen. Kommissionen konstaterar vidare att med digi-

talisering blir digital kommunikation och interaktion självklara mellan människor. Steinberg 

(2013) konstaterar att digitalisering är en demokratirevolution som pågår i samhället. Det som 

ses är en början på en utveckling där en människa eller elev får större möjligheter att kontrollera 

över vad, hur, när, var, av vem och med vem hen vill lära. Steinberg (2013) konstaterar vidare 

att det handlar om en stor förändring och därmed tar det tid innan slutsatser om effekterna kan 

dras. 

 

Även om digitalisering är en stor komponent i läroplanen har begreppet inte definierats i den. 

Läroplanen (GGL 2015: 15, 16) tar upp att digitalisering möjliggör samarbete inom lärande och 



12 

 

12 

 

skapande av kunskap samt att olika slag av studie- och kunskapsmiljöer kan användas. För detta 

krävs att eleverna handleds så att de kan agera i en värld som är nätverksbaserad och globali-

serad. Inlärning ska ske i olika miljöer och genom att kommunicera med andra elever. Studie-

miljöerna ska utvidgas utanför skolbyggnaden med hjälp av digitala verktyg och lärandet ska 

ske på flera olika platser. Inom läroämnet svenska har digitalisering tagits hänsyn till. Digitali-

sering behandlas på en kurs i B- svenska som vanligtvis avläggs under årskurs ett (RUB12 

Välbefinnande och mänskliga relationer). Kursen har en målsättning som lyder att man ska 

reflektera över vilka förändringar digitalisering och teknologi har inneburit angående kommu-

nikation och välbefinnande. (GGL 2015:105)  

 

När man läser om digitalisering och lärande dyker begreppet mobil inlärning upp. Enligt Ros-

sing m.fl. (2012) är begreppet diffust och svårt att definiera eftersom teknologin utvecklas 

snabbt. Diaz (2012: 283) definierar mobil inlärning som allt sådant lärande som sker med hjälp 

av en mobil enhet till exempel en mobiltelefon eller en bärbar dator. Rossing m.fl. (2012) fram-

häver att mobil inlärning ger möjligheter till användning av olika undervisningsmetoder samt 

stödjer inlärarens autenticitet och individuella inlärning. Paulins (2015: 148) menar att mobil 

inlärning kan ske på två olika sätt dvs. att material förmedlas via apparaten eller apparaten 

används som verktyg för inlärning. Pegrum (2014: 6), Rossing m.fl. (2012: 3) och Diaz (2012: 

283) betonar att mobil inlärning är oberoende av tid och plats och att mobilteknologi utnyttjas 

för att inlärning ska ske. Rossing m.fl. (2012:3) betonar vidare att det viktigaste i mobil inlär-

ning är att studerande sker med hjälp av teknologi och kan ske när och var som helst. Enligt 

McQuiccan m.fl. (2015) är det viktigt att ta hänsyn till att alla digitala verktyg inte samman-

hänger automatiskt till mobil inlärning och digitala verktyg behöver inte användas för att mobil 

inlärning kan ske. Oksanen (2018) konstaterar att mobil inlärning erbjuder nya sätt att motivera 

eleverna. Applikationer kan utnyttjas i undervisningen och på grund av det blir undervisningen 

intressant och varierande för elever. Hon menar att man genom att ta med digitala verktyg i 

undervisningen kan skapa entusiasm för lektioner då många elever kan antas vara vana vid att 

använda teknologi. Med mobil inlärning avser jag att lärandet sker med hjälp av digitala verktyg 

så som till exempel mobiltelefon eller dator samt lärandet ska ske var och när som helst, vilket 

utvidgar möjligheterna att lära sig något nytt även utanför skolan. 
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Steinberg (2013, se även Diaz 2012) har föreslagit en modell som beskriver digitalisering som 

bestående av fyra nivåer. Denna modell, som kommer att utnyttjas i min analys, bygger på 

SAMR-modellen som skapades av Ruben Puentedura, en av de mest inflytelserika tänkarna 

inom digitalisering och lärande. Modellen kompletterar Blooms hierarkiska modell (Bloom & 

Krathwohl 1956). Enligt den finns det sex olika kunskapsformer till vilka ska man fokusera på 

i undervisningen: 1. fakta, 2. förståelse, 3. tillämpning, 4. analys, 5. syntes, 6. värdering. Den 

första formen fakta syftar på kunskap att ta sig till fakta, begrepp, teorier och metoder. Förstå-

else är att kunna förstå fakta så att det inlärda kan ges på ett bearbetat sätt, framföra det väsent-

liga och dra slutsatser av det. Den tredje formen tillämpning syftar på att ha kunskaper att utföra 

något med de fakta och metoder som man har inhämtat och förstått. Analys är att kunna se 

förbindelser mellan fakta, begrepp, metoder och teorier samt urskilja dem i en komplex kontext. 

Syntes syftar på att ha kunskaper att kunna framställa något genom att använda flera källor, lösa 

problem med hjälp av metoder och begrepp från olika håll och formulera hypoteser och teorier. 

Den sjätte kunskapsformen värdering är att kunna granska hur väl en framställning är grundad 

samt använda kriterier för kontroll av begrepp och fakta i egna projekt. Förkortningen SAMR 

består av de första bokstäverna i de engelska orden substitution, augemntation, modification 

och redefinition. Jag kommer här, i linje med Steinberg (2013) att använda den svenska för-

kortningen EUMO den första bokstaven i varje ord motsvarar de fyra nivåerna i modellen dvs. 

1. Ersätta, 2. Utveckla, 3. Modifiera och 4. Omdefiniera (se Figur 1).  
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4. Omdefiniera Tekniken används för att skapa nya arbetsuppgifter som 

tidigare var omöjliga. 

3. Modifiera Lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom till-

gången till teknik. 
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 2. Utveckla 
Tekniken används för processer som var möjliga även ti-

digare, men den förenklar och förbättrar resultatet genom 

att stärka vissa funktioner. 
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Figur 1. EUMO- modellen. Steinbergs (2013: 17) svenska version av Ruben Puenteduras mo-

dell över hur lärande med digitala verktyg kan ske på olika nivåer.  

 

Syftet på de två första nivåerna ersätta och utveckla är att förbättra något som redan finns dvs. 

ta digitala verktyg i bruk även om processerna kunde utföras utan dem. På nivåerna modifiera 

och omdefiniera ska en transformation av användning av digitala verktyg genomgås. Beskriv-

ningar för varje nivå i modellen finns nedan. 

 

1.  På den första nivån används digitala verktyg för att ersätta andra verktyg på den första nivån 

av modellen. Som till exempel att något man gör på papper flyttas över till datorn som när en 

uppsats skrivs på en dator i stället för ett papper. Steinberg (2013) menar att det ofta är roligare 

och enklare att göra uppgifter på en dator eller surfplatta. Han nämner att det finns en fördel att 

använda digitala verktyg på denna nivå nämligen det är lättare att hålla reda på elevernas arbe-

ten eftersom de kan sparas på en server och de kan vara tillgängliga överallt. 

 

2. På den andra nivån, utveckla, hjälper digitala verktyg att förstärka funktioner i undervis-

ningen. För att förstärka presentationer kan lärare och elever använda till exempel Powerpoint 

eller interaktiva skrivtavlor. Kommunikation sker till exempel via e-post och läraren och ele-

verna kan ha ett gemensamt konto på en molntjänst där man kan hämta och lämna olika typer 

av skoluppgifter. Även en blogg, en hemsida eller en Facebooksida kan vara gemensam för 

klassen för att samla information till exempel bra exempel på elevarbeten. 

 

3. På den tredje nivån ska man modifiera skoluppgiften med hjälp av digitala verktyg. När det 

gäller elevernas presentationer ska de göras med hjälp av olika och mer avancerade digitala 

1. Ersätta Tekniken används för processer som var möjliga även in-

nan den infördes. 
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verktyg till exempel kan bilder, filmer och ljudfiler infogas i arbetet. På denna nivå används 

digitala verktyg inte bara till förstärkning av arbetsmetoden och presentationen utan även för 

modifiering av sättet som eleverna agerar i ett grupparbete eller projektarbete. 

 

4. På den fjärde nivån ska lärandet omdefinieras med hjälp av digitala verktyg vilket betyder 

att man gör saker som är omöjliga att göra utan dessa verktyg och tillgång till Internet. Steinberg 

(2013) tar upp skarpa projekt - uppgifter som kan medverka motivationen direkt samt påverka 

upplevelsen av meningsfullhet. Skarpa projekt siktar inte bara på vad eleverna kan utan även 

hur de kan påverka sin omvärld på ett konstruktivt sätt genom att använda sina kunskaper. Av-

sikten med den här nivån är att uppnå något mer än att bara reproducera information eller pre-

sentera det på ett roligare sätt. 

 

I min egen analys kommer jag att tillämpa modellen så att jag undersöker i vilken mån läro-

boksserien förverkligar de fyra respektive nivåerna. 

 

2.2      Digitala verktyg 

 

I det här sammanhanget menar jag att digitala verktyg är mobiltelefoner, surfplattor, bärbara 

datorer och datorer. Enligt både Paulins (2015: 148) och Rossing m.fl. (2012:2) används digi-

tala verktyg och teknologi i inlärnings- och undervisningsprocess. Finland har en plan för digi-

talt material och digitala verktyg i skolorna. Enligt läroplanen (GGL 2015) ska digitala verktyg 

användas mångsidigt på lektionerna och eleverna ska få handledning i det. Handledning ska 

eventuellt fås för användning av digitala studiemiljöer, studiematerial och digitala verktyg. Må-

let med undervisningen är att elevens förståelse för informationsteknologi ska fördjupas och att 

användning av digitala verktyg ska ske funktionellt och tryggt (GGL 2015:15). För läroämnet 

svenska ska arbetssätten inom undervisning vara mångsidiga och de ska aktivera eleverna. Di-

gitala verktyg ska utgöra en naturlig del av arbetsmiljön och de ska användas under lektionerna 

(GGL 2015:15). Diaz (2012) hänvisar till Finlands IT-satsningar i skolan och Utbildningssty-

relsens plan för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen där 
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konkreta förändringar tas upp. Diaz (2012) nämner att en nationell informationstjänst för under-

visningen ska grundas och den ska innehålla plattformsalternativ och lärmiljöer som är webba-

serade samt verktyg, läroplaner och länkar till materialbanker. Diaz (2012) nämner vidare att 

de elektroniska läromedlen ska samlas på en skoltjänst (edu.fi) som både lärare och elever kan 

använda. Elektroniska läromedel och tryckta material ska ha samma mervärdesskatt. Genom 

samarbete med staten, utbildningsanordnarna och företag ska skolornas utbildningslokaler ut-

rustas med fiberoptiska anslutningar. Lärarutbildningsinstitutionerna ökar lärarnas fortbildning 

i användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen och i nät-

verkssamarbete samt uppdaterar examensfordringar inom mediefostran (Diaz 2012). 

 

Med hjälp av digitala verktyg kan digitalisering och digitala läromiljöer utnyttjas i undervis-

ningen. Toivola m.fl. (2017) konstaterar att en del av arbetet kan delegeras till olika mobilap-

plikationer. Digitalt läromaterial har påverkat inlärningen positivt eftersom eleverna får ome-

delbar återkoppling från det vilket stödjer elevens individuella inlärningsprocess. McQuiccan 

m.fl. (2015) konstaterar dock att elevernas motivation och inlärning inte enbart ökar när digitala 

verktyg tas med i undervisningen. I undervisningen ska lärarna vara kreativa och mottagliga för 

att integrering av digitala verktyg ska ge effekt. Även enligt Pönkä (2017) ska målet med under-

visningen vara elevers lärande när digitala verktyg används i undervisningen. Dessutom kon-

staterar Luukkanen (2015) att man kan ha teknologi i undervisningen om den utnyttjas på ett 

pedagogiskt sätt. Oksanen (2018) konstaterar att på grund av den pågående diskussionen kan 

det vara digitalisering som styr pedagogiken dvs. en lärare kan känna sig pressad att använda 

digitala verktyg i undervisningen. Hon konstaterar vidare att lärare använder digitala resurser 

endast av den anledningen att samhället, läroplanen eller t.o.m. beslutsfattare för skolan kräver 

det. I detta fall är det möjligt att pedagogiken glöms bort och uppmärksamhet fästs endast på 

att använda digitala resurser utan att ta hänsyn till den pedagogiska nyttan. Enligt Toivola m.fl. 

(2017) kan digitala verktyg stödja eleverna även utanför skoltiden. Det blir lättare att dela ut 

material och kommunikation sker snabbare. Digitala verktyg underlättar handledning av ele-

verna och själv- och kamratutvärdering. I dessa fall är det viktigt att läraren vet hur digitala 

verktyg ska utnyttjas. 
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2.3        Digital kompetens 

 

Innan digital kompetens definieras bör begreppen informationsteknik (IT) och informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) redogöras för. Enligt Diaz (2012:19) är IT något som har 

med digital teknik att göra dvs. datorer, internet, hård- och mjukvara, telefoni samt radio och 

television. Med IKT syftar hon på samma fenomen som IT medan IKT däremot betonar kom-

munikationen som IT möjliggör och förtydligar en del av begreppet IT. Diaz (2012) hänvisar 

till Europeiska kommissionens (2007: 7) definition av IKT-färdigheter vilket innebär att dato-

rer används ” [f]ör att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information 

samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet”. Diaz påpekar att begrep-

pet IKT oftast används av personer som är knutna till skolvärlden eftersom begreppet före-

kommer där relativt ofta. 

 

Med digital kompetens menar jag informationssamhällets teknik används både säkert och kri-

tiskt i arbetlivet, skolvärlden, på fritiden samt för kommunikation. Enligt Diaz (2012:55, 56) 

har digital kompetens många definitioner. Europeiska kommissionen använder begreppet di-

gital kompetens flitigt och det är också en av EU:s åtta rekommenderade nyckelkompeten-

ser.  En nyckelkompetens anges av EU som omfattande kombination av de kunskaper, färdig-

heter och attityder som varje människa behöver för personlig utvecklig, aktivt medborgar-

skap, social integration, sysselsättning och ett framgångsrikt liv i det moderna kunskapssam-

hället (Europeiska kommissionen 2007). Diaz (2012) själv använder sig av Europeiska kom-

missionens definition av digital kompetens vilket innebär en säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Digi-

tal kompetens utgörs av grundläggande IKT-färdigheter. Ilomäki et. al. (2011) konstaterar att 

digital kompetens består av olika kunskaper och kompetenser samt omfattar flera områden: 

media och kommunikation, teknologi och användning av datorer, läskunnighet och informat-

ionsteknologi. Enligt Ilomäki et. al. (2011) innebär digital kompetens att man har kunskaper 

för att använda digital teknologi och förmåga att använda digital teknologi meningsfullt när 

man jobbar, studerar samt i det vardagliga livet i flera olika verksamheter samt förmåga att 

kritiskt utvärdera digital teknologi och motivation att delta i den digitala kulturen. 
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Med digital läskunnighet avser jag kunskaper att läsa texter och vara i interaktion med andra 

på nätet eller via olika medier. Begreppet digital läskunnighet har en liknande definition som 

digital kompetens. Tagg (2015) använder sig av Paul Gilsters (1997) definition av digital läs-

kunnighet vilket innebär kunskaper och kännedom av att läsa texter, medverka dem och vara i 

interaktion med andra på nätet. Enligt Hatlevik (2009) beskriver digital läskunnighet hur IT 

och kommunikation via olika medier i ett lärandeperspektiv kan utnyttjas. Digital läskunnig-

het indelas i olika områden: språkkunskaper och kännedom, kännedom av teknologi och kri-

tiska kunskaper. 

 

2.4        Digitalt material 

 

 

Enligt Pawlowksi och Bigg (2012:209) är digitalt material allt material som kan användas i 

undervisningen och inlärningen. Sjödén (2014) definierar digitala läromedel även digitala skol-

böcker att vara interaktiva och ämnesdedikerade läromedel som kan användas med hjälp av 

datorer och surfplattor samt motsvarar egenskaperna hos en tryckt lärobok. Enligt Mikkilä-Er-

dmann (2017) är digitalt läromaterial sådant som är i digital form men vars typ kan variera. 

Oksanen (2018) konstaterar att digitala skolböcker har blivit allt vanligare och även till sko-

lämnet svenska finns det digitala läroböcker. Oksanen (2018) fann i sin studie att det ofta är 

läraren som besluter om digitala eller tryckta böcker ska användas. Däremot anser hon att ele-

verna ska tas med i diskussionen och beslutet om vilken typ av bok som ska användas borde 

fattas gemensamt med lärare och elever. Hon lyfter fram att alla elever ska ha likvärdiga möj-

ligheter att använda digitala resurser eftersom en del av skolorna möjligtvis inte kan erbjuda till 

exempel surfplattor eller bärbara datorer till sina elever.  

 

I denna avhandling avser jag med digitalt material lärobokserien Fokus material som är i digital 

form och som inte kan användas utan digitala verktyg. 
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2.5        Tidigare studier 

 

Siltanen (2020) undersökte digitalisering ur läroböckers synvinkel. Hon tog reda på hur mycket 

och på vilka sätt har digitalisering utnyttjats i förlaget Sanoma Pros digitala läroböcker för låg-

stadiets historia, religion och samhällskunskap på årskurserna 3–6. Hon undersökte även hur-

dan inlärning de digitala läroböckerna möjliggör. Siltanen (2020) använder sig av Mikkilä-Er-

dmanns (2017) definition av digitalt läromaterial som lyder att allt läromaterial som är i digital 

form anses som digitalt läromaterial. Resultaten analyserades både kvalitativt och kvantitativt. 

Som metod använde hon sig av Blooms taxonomi (Bloom & Krathwohl 1956)  i kategorisering 

av övningar. Resultaten visar att Sanoma Pros digitala läroböcker i ovannämnda realämnen är 

i början av utnyttjandet av digitalisering. Den största delen av övningarna ska göras självstän-

digt. Enligt Siltanen (2020) ska behov i olika läroämnen och nutida inlärningskrav tas hänsyn 

till när digitala läroböcker tas i bruk. När digitala läroböcker skapas ska tekniska och pedago-

giska kunskaper beaktas. Siltanen (2020) påpekar att en digital lärobok i sig ansvarar inte för 

inlärning utan den stöder lärandet och inlärningen. 

 

Oksanen (2018) undersökte elevers tankar om digitalisering i svenskundervisning i en finländsk 

skola med fokus på hur muntliga färdigheter kan utvecklas med hjälp av den. Syftet med studien 

var även att undersöka hurdana erfarenheter elever har av användning av olika digitala verktyg 

i undervisningen och hur de har upplevt dem. Hon ville ta reda på vad eleverna anser att hurdana 

möjligheter finns det att öva muntliga färdigheter med digitala verktyg. Det viktigaste begreppet 

hon tar fram är digitalisering och hon diskuterar även digital och mobil inlärning som hon 

konstaterar vara svårt att hitta definitioner till. Hon använder sig av Pegrums (2014, se även 

Rossing m. fl. 2012) att mobil inlärning är sådan inlärning som kan ske var och när som helst 

där mobilteknologi kan dras nytta av. Oksanen behandlade även digitalisering ur läroplanens 

och undervisningens synvinklar. Med muntlig kommunikation menar Oksanen (2018:16) språ-

kets talade användning i olika kommunikativa situationer i klassrummet eller med digitala verk-
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tyg. Muntlig kommunikation behandlades i Oksanens (2018) studie ur läroplanens och under-

visningens perspektiv. Oksanen (2018) definierar kommunikativ kompetens med hjälp av Hy-

mes (1972) definition som lyder att kommunikativ kompetens är användning av språkliga fe-

nomen i olika sociala situationer och sammanhang. I undersökningen deltog 33 gymnasieelever 

i två olika klasser som svarade på en enkät som innebar både flervalsfrågor och öppna frågor. 

Två lärare svarade på en förenkät med öppna frågor om användning av digitala verktyg på 

lektionerna. Elevernas svar analyserades både kvalitativt och kvantitativt. Den största delen av 

eleverna ansåg att de helst använder tryckta böcker eftersom de är vana vid det och det är lättare 

att hitta de rätta sidorna samt digitala böcker fungerar inte alltid väldigt bra. Drygt hälften av 

eleverna ansåg att det delvis instämde att det är en bra sak att använda digitala verktyg på 

svensklektionerna. Motivationen visade sig inte bli bättre då digitala verktyg används. Oksanen 

(2018) konstaterar att när digitala verktyg används på ett meningsfullt sätt kan det vara motive-

rande för elever. 

 

Mörsky (2017) undersökte svensklärares erfarenheter av digitalisering på gymnasiet i en fin-

ländsk skola genom en gruppintervju av svensklärare. Studien är en kvalitativ fallstudie och 

analysmetoden är innehållsanalys. Huvudresultaten av undersökningen var att digitaliseringen 

har blivit en del av lärares vardag under de senaste åren. Exempel på positiva inslag av digita-

liseringen som lärarna nämnde var möjligheten att dela ut material, samarbeta med kollegor och 

studeranden oberoende av plats samt med hjälp av olika typer av material och arbetssätt har 

man fått variation till undervisningen. Exempel på negativa inslag av digitaliseringen är enligt 

lärare är att sociala färdigheter och talarkonst har försämrats på grund av att tiden som till-

bringas framför olika tekniska apparater har ökat samt fysiska problem har uppstått. Enligt lä-

rarna är negativa inslag till exempel att de inte har tillräckligt med teknisk kunskap och hinder 

för lärarnas utveckling är brist på till exempel tid, utbildning och fungerande apparater. Stein-

berg (2013) pekar ut negativa inslag av samma slag när han presenterar fallgropar i användning 

av digitala verktyg i skolvärlden. Enligt Steinberg (2013) och i Mörkys (2017) studie framkom-

mer det att lärarna borde ha tillräckligt med tid och utbildning samt fungerande digitala verktyg 

för att kunna använda verktygen på ett meningsfullt sätt.  
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I Högbergs (2016) studie undersöktes svensklärares tankar, upplevelser och reflektioner om 

digitalisering i svenskämnet i Sverige. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 

svensklärare talar om digitala inslag i undervisningen och vilken pedagogisk funktion de anses 

ha samt hur skolans digitaliseringsprocess uppfattas som en integrerad del av svenskämnet.  

Som metod och material hade Högberg en fenomenologisk ansats och individuella intervjuer 

med sju svensklärare på högstadiet. Svaren analyserades utifrån den fenomenologiska teoribild-

ningen. Huvudresultat av undersökningen var att lärarna trodde starkt på digitaliseringens pe-

dagogiska potential och skolans relation till samhället betonades eftersom samhället är digita-

liserat ska skolan också vara det. 

 

Sammantaget kan vi se att resultaten visar på att det finns en hel del att ta hänsyn till när digitala 

läroböcker införs i undervisningen. Enligt Siltanen (2020) skulle läroämnens behov, nutida in-

lärningskrav beaktas samt tekniska och pedagogiska kunskaper när digitala läroböcker skapas. 

Dessutom påpekar Oksanen (2018) att de digitala läroböckerna fungerade inte väldigt bra och 

eleverna använde hellre tryckta böcker. Högberg (2016) påpekar dock att lärarna i den svenska 

studien trodde starkt på digitaliseringens pedagogiska potential och skolans relation till sam-

hället på grund av att samhället är digitaliserat ska skolan följa med. Mörsky (2017) pekar ut 

både positiva och negativa inslag som digitaliseringen har infört. Digitaliseringen möjliggör 

utdelning av material, samarbete med kollegor och studerande oberoende av plats samt variat-

ion till undervisningen genom att införa olika typer av arbetssätt och material. Mörsky (2017) 

pekar dock ut att studerandes sociala kunskaper har försämrats och fysiska problem uppstått på 

grund av studerandes ökade användning av tekniska apparater. Vidare pekar Mörsky (2017) ut 

att lärare inte har en tillräcklig teknisk kunskap. Brist på tid, utbildning och fungerande appa-

rater beror på att lärare inte kan utveckla sig vilket även Steinberg (2013) pekar ut. Digitala 

verktyg ska dock användas i undervisningen (se GGL 2015) men det kräver digital kompetens 

(se Ilomäki et. al. 2011, se även Diaz 2012). Digital kompetens kan därför inte bortses från 

skolvärlden eftersom den behövs inom olika områden i livet vilket lyfts fram i EU:s åtta nyck-

elkompetenser (se Europeiska kommissionen 2007). 

 

Min avhandling är viktig eftersom en studie av samma slag har inte utförts tidigare. Även om 

Siltanen (2020) beaktar digitala läroböcker har hon inte tagit hänsyn till övrigt digitalt material 

som finns i de digitala läroböckerna. Dessutom har lärobokserier eller lärobokserier i svenska 
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inte undersökts ur den synvinkeln att ta hänsyn till både den digitala läroboken och det digitala 

materialet som erbjuds för dem som har skaffat den digitala läroboken. I min studie beaktar jag 

dessutom på vilka sätt digitala verktyg används av studerande respektive lärare när de använder 

den digitala läroboken och det digitala materialet. Oksanen (2018) utförde en enkätstudie om 

hurdana erfarenheter eleverna har av användning av digitala verktyg i svenskundervisning och 

hur de har upplevt dem. Hon tog reda på vad eleverna anser att hurdana möjligheter finns det 

att öva muntliga färdigheter med digitala verktyg. Mörsky (2017) och Högberg (2016) utförde 

studier där de intervjuade svensklärare i Finland respektive Sverige. Min studie är dock materi-

albaserad där fokuset ligger på själva materialet och övningarna som analyseras med hjälp av 

innehållsanalys och EUMO- modellen. Dessutom tas den nya läroplanen för gymnasiet i bruk 

på hösten 2021 (GGL 2019) därför är det viktigt att gå igenom det nuvarande materialet ef-

tersom det eventuellt ska bearbetas så att materialet motsvarar den nya läroplanen och digitali-

seringsnivån kan förändras. 
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3 MATERIAL OCH METOD 

 

I detta kapitel presenteras syftet med studien samt materialet som jag gick igenom samt analys-

metoder som används i studien. 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet i denna studie är att granska vilken sorts digitalt material som finns i Otavas lärobokserie 

Fokus för studerande respektive lärare angående de obligatoriska kurserna 1–5 i B-svenska på 

gymnasiet. Jag undersöker även vilka digitala verktyg som behövs för att använda det digitala 

materialet samt på vilka olika sätt studerande och lärare använder dem. 

 

 

3.2 Material 

 

Jag gick igenom digitala läroböcker och digitalt material för de obligatoriska kurserna 1–5 i B-

svenska gällande Otavas lärobokserie Fokus. Jag valde Otava och Fokus eftersom jag har be-

kantat mig med materialet när jag har varit vikare och arbetat på gymnasiet. Lärobokserien 

verkade intressant och mångsidig eftersom den innehåller olika typer av övningar och den di-

gitala läroboken samt det digitala materialet verkade vara välgjorda. Det finns även ett annat 

förlag, Sanoma Pro, som publicerar en lärobokserie för B-svenska i gymnasiet. Den var inte 

lika bekant för mig så jag bestämde mig för att utesluta den från avhandlingen.  

 

Otava är Finlands största bokförlag och den tredje största mediekoncernen som publicerar skön-

litteratur, facklitteratur, läromedel (Otava 2021). Det som jag koncentrerar mig på i studien är 

Otava utbildning som publicerar läromedel för nästan alla läroämnen från förskoleundervisning 

till gymnasiet. Gymnasieläromedel skapas aktivt av cirka 500 lärare i olika ämnen. Läromedel 
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finns för både finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Otava hjälper även skolor att utveckla 

inlärning och lärare med digitalisering av skolor. I denna studie undersöks lärobokserien Fokus 

och dess digitala material för kurserna 1–5 i B-svenska för gymnasiet. Otava har dock läro-

böcker och digitalt material för de fördjupande kurserna 6 och 7 samt Fokus Abi som är för 

abiturienter som förbereder sig för studentexamen i svenska. (Otava 2021.)  

 

För varje kurs finns det en tryckt lärobok och en digital lärobok. Både den tryckta och den 

digitala läroboken har mestadels samma innehåll. De båda typerna av läroböckerna innehåller 

varierande typer av skriftliga övningar. Det finns övningar där man fyller i en text med antingen 

ett ord eller flera, flervalsövningar där man väljer rätt svarsalternativ, övningar där man kom-

binerar ord eller meningar ihop. Det finns övningar där man översätter meningar eller uttryck 

från svenska till finska och tvärtom, övningar där man berättar till exempel innehållet i en text 

på finska respektive svenska. Det finns vidare övningar där man samlar in ord och uttryck såd-

ana där man söker information på nätet och finns läsförståelseövningar där man svarar på frågor 

angående en text. Det finns också hörförståelseövningar och videoövningar där man svarar på 

frågor enligt vad man har hört. Den tryckta och den digitala läroboken innehåller båda samma 

muntliga övningar av varierande typer. Det finns A/B-parövningar där den ena studeranden är 

A och den andra B. De översätter sina ord, uttryck eller meningar till svenska i tur och ordning. 

Det finns övningar där studerande berättar för varandra till exempel innehållet av en text på 

finska respektive svenska.  

 

Även om den digitala boken mestadels motsvarar den tryckta boken finns det övningar och 

extramaterial som kan enbart användas av dem som har skaffat den digitala boken. Extramateri-

alet innehåller tomma mind mappar som studerande kan fylla i själva och flashkort. Det finns 

även testövningar med vilka studerande kan testa sina kunskaper i ordförråd och grammatik. 

Den digitala läroboken har funktioner som inte finns i den tryckta boken: Texter och hörföstå-

elseövningar kan lyssnas på. Videor kan tittas, pausas och spolas fram och tillbaka. Gällande 

muntliga övningar kan studerande spela in dem i den digital läroboken och lyssna på dem. Alla 

skriftliga övningar kan kontrolleras efter att övningen är gjord. Det kommer fram en knapp och 

genom att trycka på den kontrolleras övningen. Studerande som vill använda den digitala läro-

boken samt det digitala materialet skaffar dem genom att köpa en licens på antingen 6 eller 48 
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månader beroende på hur länge de vill ha tillgång till dem. Licensen köps på Otavas webbplats. 

Studerande ska köpa en licens för varje digital lärobok som de vill ha tillgång till. 

 

För lärare är det möjligt att använda den samma digitala boken som studerande men lärare har 

även tillgång till extramaterial som inte är detsamma som för studerande. Tips för behandling 

av olika teman finns i materialet. Lärare har tillgång till ett material som motsvarar den tryckta 

och den digitala läroboken utseende och innehållsmässigt och där finns även de rätta svaren på 

lärobokens övningar. Lärare har tillgång till ett analysverktyg som möjliggör att läraren kan 

följa hur aktivt studerande gör övningar och hur stor andel av svaren är rätt. Innan läraren kan 

använda analysverktyget ska hen bilda en grupp för studerande dit de loggar in med en kod. 

Läraren kan titta vilka övningar som studerande har gjort och hur många procent har varit rätt. 

Skolor eller lärare har inte heller tillstånd att använda materialet gratis utan läroanstalten, i det 

här sammanhanget gymnasiet köper en licens av Otava. Varje lärare som använder materialet 

skaffar sig var sitt konto och de loggar sig in i materialet på Otavas webbplats för lärare. 

 

Jag började gå igenom materialet i februari 2018 och genomgång av material slutfördes i okto-

ber 2020. Jag bestämde mig för att gå igenom materialet under en längre tidsperiod eftersom 

jag ville ta reda på om den digitala läroboken eller det digitala materialet hade uppdaterats. Den 

digitala läroboken och det digitala materialet är inte tillgängligt gratis för alla utan den som 

använder materialet i en undersökning ska be om tillstånd för att använda det. Gällande denna 

avhandling bad jag om tillstånd per e-post att använda den digitala läroboken och det digitala 

materialet för studerande och lärare av Otava. Jag kom överens med förlaget att materialet kan 

gås igenom och användas i studien samt skärmbilder ur materialet kan infogas i avhandlingen 

(den 21 februari 2018). Efter att jag hade fått tillstånd att använda den digitala läroboken och 

det digitala materialet och granska dem började jag med att logga in på Otavas webbsida för 

lärare med inloggningsuppgifter som förlaget gav mig. Först granskade jag helheten för då fick 

jag en förhandsuppfattning om hela materialet som jag skulle gå igenom. Jag tog reda på var i 

materialet de digitala läroböckerna och lärares material finns. Därnäst började jag att granska 

de digitala läroböckerna kurs för kurs. Jag tog reda på strukturen i läroböckerna vilket visade 

sig vara densamma som i den tryckta boken men den digitala läroboken innehöll även de rätta 

svaren för övningar. Dessutom märkte jag att det fanns digitalt extramaterial för varje kurs dvs. 
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tomma mind mappar som kan fyllas i och testövningar med vilka studerande kan öva kursernas 

ordförråd och grammatik. Efter att ha granskat den digitala läroboken och det digitala materialet 

för studerande började jag gå igenom lärares material. Under granskningen märkte jag att lärare 

har de rätta svaren för övningar men även behandlingstips för övningar. Under hösten 2020 

ville jag ta reda på om materialet hade uppdaterats. Jag märkte att lärare hade fått tillgång till 

ett analysverktyg där de kan följa studerades prestationer under kurserna. Analysverktyget var 

en ny funktion i materialet för lärare så det ville jag ta hänsyn till i avhandlingen eftersom jag 

ansåg att det framföra en ny synvinkel till analysen och därmed avhandlingstemat. Under 

granskningsprocessen märkte jag att digitala verktyg har en stor roll gällande användning av de 

digitala läroböckerna och det digitala materialet. Jag ville ta hänsyn till på vilka sätt studerande 

respektive lärare använder olika digitala verktyg när studerande och lärare använder materialet 

och utför övningarna. Även om hela det digitala materialet för de obligatoriska kurserna 1–5 

har gåtts igenom presenteras det inte i sin helhet i analysdelen. Detta beror på stor mängd 

material och att presentera likadana typer av material och övningar är inte meningsfullt i en 

kvalitativ studie. Det digitala materialet presenteras i analysdelen (se avsnitt 4) med hjälp av 

skärmbilder ur materialet för att klargöra vilken sorts övningstyper och material det finns. Det 

analyserade materialet omfattar fem digitala läroböcker och digitalt material som finns för varje 

digital lärobok. 

 

3.3 Analysmetoder 

 

Materialet analyseras kvalitativt med hjälp av innehållsanalys och EUMO-modellen (se avsnitt 

2). EUMO-modellen (Steinberg 2013) och dess nivåer 1. ersätta, 2. utveckla, 3. modifiera och 

4. omdefiniera används till att redogöra på vilken digitaliseringsnivå materialet är. Materialet 

består av det digitala materialet i B-svenska för kurserna 1–5. Med digitalt material avser jag 

alltså lärobokserien Fokus material som är i digital form och som inte kan användas utan digi-

tala verktyg. Det som undersöks är vilken typ av material det finns för studerande respektive 

lärare och vilka digitala verktyg som används för att kunna använda materialet samt på vilka 
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sätt de digitala verktygen används. Därför är en kvalitativ analysmetod den lämpligaste för stu-

dien dvs. materialbaserad innehållsanalys. Denna kombineras med teoribaserad eller teoribun-

den innehållsanalys (Tuomi & Sarajärvi 2018: 95). Det innebär att materialet testas mot tidigare 

teorier. I detta fall sker det med hjälp av EUMO- modellen. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) 

kan innehållsanalys vara en metod samt teoretisk ram som kan bifogas i olika analyshelheter 

och med hjälp av den kan olika typer av undersökningar utföras. I en materialdriven analys är 

tyngdpunkten i materialet som samlats in och utgångspunkten för att uppbygga teori är materi-

alet (KvaliMOTV). Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) kan materialet i en materialdriven analys 

analyseras kvalitativt och/eller kvantitativt. Kategorisering av material kan ske enligt tematise-

ring dvs. att materialet ska delas och ordnas enligt olika teman. I en materialdriven analys kan 

kategorisering ske enligt typindelning dvs. att materialet ska indelas i grupper (Eskola & Suo-

ranta 2000). 

 

I det här fallet ska materialet analyseras och kategoriseras med hjälp av EUMO-modellen (Ste-

inberg 2013) och dess nivåer 1–4. Det digitala materialet är indelat i studerandes material re-

spektive lärares material. Kategorisering av det digitala materialet för studerande respektive 

lärare sker även med hjälp av två sammanfattande tabeller, som presenterar de olika sätten att 

använda de digitala verktygen som finns i det undersökta materialet. Både studerandes och lä-

rares olika sätt att använda digitala verktyg tas till hänsyn i analysen. 
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4 ANALYS 

I detta kapitel kommer jag att presentera studiens resultat som jag har fått genom analysen av 

den digitala läroboken och dess digitala material för Otavas bokserie Fokus. Resultaten presen-

teras enligt materialet för studerande (4.1) samt material för lärare (4.2). Resultaten åskådlig-

görs med hjälp av skärmbilder från den digitala läroboken och det digitala materialet. Därefter 

utförs analys av användning av digitala verktyg (4.3). 

 

2.1 Digitalt material och digitala övningar i den digitala boken för stu-

derande 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera och analysera den digitala läroboken och det digitala 

materialet för studerande. I samband med varje skärmbild kommer jag att beskriva övningen 

eller materialet samt analysera dem med hjälp av EUMO-modellens (se avsnitt 2) nivåer 1–4 

(Steinberg 2013) 1. ersätta, 2. utveckla, 3. modifiera och 4. omdefiniera. Först presenteras och 

analyseras övningar och material som är på nivå 1 och därefter ända tills nivå 4. 
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Skärmbild 1. Fokus 5 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 

 

I denna skärmbild finns ett exempel på en hörförståelseövning där inspelningen ska lyssnas på 

och frågorna besvaras genom att välja det rätta alternativet. Studerande kan lyssna på hörför-

ståelsen själva genom att trycka på play-knappen. Inspelningen kan även spolas fram och till-

baka och pausas.  

 

 

 

Skärmbild 2. Fokus 3 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 

 

Detta underlag för en mind map ovan är ur extramaterialet för studerande som har skaffat sig 

den digitala boken. Den kan redigeras genom att trycka på knappen med pennan på och stu-

derande kan tillägga sina egna anteckningar. Studerande kan även få nya bubblor till mind map-

pen genom att trycka på knappen med ett plus på. Mind mappen kan sparas i boken. 
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Skärmbild 3. Fokus 2 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 

 

I skärmbilden ovan finns ett exempel på en övning med flashkort ur extramaterialet för stu-

derande som använder den digitala boken. Det är meningen att öva ord och uttryck genom att 

översätta dem till antingen finska eller svenska beroende på vilket språk som studerande har 

valt att översätta. Översättningen skrivs under bilden med frågetecknet på och svaret kan kon-

trolleras genom att trycka på knappen med en tumme. 

 

 

 

Skärmbild 4. Fokus 4 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 
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Denna övning är ur testövningar i extramaterialet i den digitala boken för studerande. I den här 

övningen ska studerande välja det rätta svarsalternativet av två möjliga. Efter att övningen är 

gjord kontrollerar boken svaren automatiskt. 

 

 

Dessa övningar (skärmbilderna 1–4) är på nivå 1 i EUMO-modellen eftersom övningarna är 

överförda från papper till digital form vilket följer Pohjolas (2015) definition av digitalisering 

som lyder att något som är i tryckt form skannas i digital form. Att inspelningen av hörförstå-

elsen i skärmbild 1 skulle tyda på nivå 3 i EUMO-modellen kom jag till den slutsatsen att själva 

övningen ändå är på nivå 1 eftersom den är endast digitaliserad inte bearbetad vidare. Alla dessa 

övningar är dock tillgängliga överallt på grund av den digitala formen även om de kan konsta-

teras vara på nivå 1 (se Steinberg 2013). Detta beror troligen på att ändamålet med den digitala 

boken är att studerande får möjligheten att studera svenska mångsidigt i detta sammanhang dvs. 

på många olika sätt med digitala verktyg vilket tas upp i läroplanen (GGL 2015). På basis att 

dessa övningar respektive material är på nivå 1 kan jag påstå att digitaliseringen av material 

och skolböcker har börjat men materialet har inte genomgått en total förändring eller omdefi-

niering som på nivå 4 i EUMO-modellen. Detta kan bero på att digitaliseringen av läroböcker 

är relativt nytt och det har införts i den nuvarande läroplanen (GGL 2015) för första gången 

med en stor intensitet. 
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Skärmbild 5. Fokus 2 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 

 

I skärmbilden 5 ovan finns ett exempel på en videoövning där videon ska tittas på och sedan 

ska frågor besvaras på finska. Även videor kan tittas själva, spolas fram och tillbaka samt 

pausas.  

 

 

 

Skärmbild 6. Fokus 4 den digitala läroboken för studerande Otava (2020) 

 



33 

 

Denna muntliga övning som finns i skärmbilden ovan är det meningen att två studerande inter-

vjuar varandra med frågorna i övningen. Deras intervju kan spelas in med hjälp av att trycka på 

mikrofonknappen, den kan sparas i boken och lyssnas. 

 

 

 

Skärmbild 7. Fokus 5 den digitala läroboken för studerande. (Otava 2020) 

 

I skärmbilden 7 ovan finns det ett exempel på en text som kan lyssnas på, pausas och spolas 

fram och tillbaka. På den högra sidan finns det en knapp där det står ”ordlista” på varifrån det 

är möjligt att få fram en ordlista med finska översättningar till ord och uttryck som finns i texten. 

Böjningar av ord finns även. Knappen ”tips” framför ett tips om vad som ska tas hänsyn till 

angående texten. Gällande denna text ska studerande understryka alla substantiv i ordlistan och 

tänka efter substantivs deklinationer. 

 

Innehållet i dessa tre skärmbilder är på nivå 3 eftersom videon är infogad i övningen, intervjun 

kan spelas in och inspelningen av texten samt andra tekniska funktioner finns även (se Steinberg 

2013). I de här fallen kan det konstateras att själva övningarna och funktionerna med texten är 

modifierade med hjälp av digitalisering och nya tekniska lösningar krävs gör att utföra övning-

arna och använda funktionerna för texten (se Steinberg 2013, se även Hokkanen 2016). Det 

tyder på att en del av det digitala materialet och övningarna har börjat utvecklas vidare till en 
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högre digital nivå. I det här fallet kan det även tyda på att digitalisering av läroboken och materi-

alet är något som ska utföras i en större utsträckning i framtiden. 

 

 

 

Skärmbild 8. Fokus 1 den digitala läroboken för studerande. Otava (2020) 

 

I skärmbilden 8 ovan finns en övning där studerande söker information på nätet genom att an-

tingen besöka de webbplatser eller använder de sökorden som finns inom parentes i övningen. 

Efter det svarar de på frågorna på finska. Denna övning är på nivå 4 i EUMO-modellen. För-

klaringen till nivå 4 är att övningen inte kan göras utan digitala verktyg och internetuppkopp-

ling. Informationssökning i övningen ska utföras på nätet då studerande använder en digital och 

global studiemiljö där inlärningen sker vilket stöder läroplanens syn till digitalisering i under-

visningen (GGL 2015). I denna övning kan informationssökningen och svaren på frågorna skri-

vas oberoende av tid eller plats vilket framkommer i Pegrums (2015), Rossings m.fl. (2012) 

och Diaz (2012) definition av mobil inlärning. Att en övningstyp är på nivå 4 gör att jag kan 

påstå att digitaliseringen av läromedel utvecklas vidare till en allt högre nivå eftersom övningen 

i skärmbild 7 inte kan göras utan digitala verktyg. Troligen syftar detta på att avsikten med en 

hög digitaliseringsnivå av övningar och material är något som ska strävas efter och meningen 

är att hela gymnasiet ska bli digitaliserad i framtiden.  
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2.2 Digitalt material för lärare 

 

För lärare är det möjligt att använda samma digitala bok som studerande men lärare har även 

tillgång till extramaterial som inte är detsamma som för studerande. Lärare har tillgång till ett 

material som motsvarar den tryckta boken utseende och innehållsmässigt. Lärare har även ett 

analysverktyg som möjliggör att läraren kan följa hur aktivt studerande gör övningar och hur 

stor andel av svaren är rätt. 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera och analysera den digitala läroboken och det digitala 

materialet för lärare. I samband med varje skärmbild kommer jag att beskriva det digitala 

materialet samt analysera det med hjälp av EUMO-modellens (se avsnitt 2) nivåer 1–4 (Stein-

berg 2013) 1. ersätta, 2. utveckla, 3. modifiera och 4. omdefiniera. 

 

 

 

 

Skärmbild 9. Fokus 5 digitalt material för lärare. Otava (2020) 
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I skärmbilden 9 ovan finns ett exempel på en flervalsövning där ett passande ord ska väljas 

mellan två svarsalternativ. De rätta svaren kommer fram när man trycker på den gröna knappen 

som det finns ett öga på. 

 

Detta material är på nivå 1 i EUMO-modellen eftersom de rätta svaren är överförda från papper 

till digital form (Steinberg 2013). I detta fall är de rätta svaren dock tillgängliga oberoende av 

tid och plats (Steinberg 2013). Att lärare har alla de rätta svaren insamlade i den digitala tjänsten 

beror på att det är mer tidskrävande att att leta efter dem i häften och lärare undviker att ha flera 

häften med sig.  

 

 

 

Skärmbild 10. Fokus 1 digitalt läromaterial för lärare. Otava (2020) 

 

I skärmbilden 10 ovan är ett tips för behandling av övningen gällande temat skola. Studerande 

bör göra en videointervju där de intervjuar en annan studerande samt de kan göra en video där 

de presenterar skolan och intervjuar skolans personal med hjälp av frågorna i övningen. Nedan-

för övningen finns det inom parentes vilka digitala verktyg som kan användas för att göra öv-

ningen. Den här övningen kan göras antingen med hjälp av en surfplatta eller en mobiltelefon. 

 

Gällande detta material kan det konstateras att det är på nivå 4 eftersom digitala verktyg krävs 

föra att göra övningen. Även om själva instruktionerna för övningen är på nivå 1 skulle den inte 
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kunna utföras utan digitala verktyg på det sättet som den är meningen att göras på. Läroplanen 

för gymnasiet (GGL 2015) tar upp att studerande ska handledas så att de har kunskaper att 

använda en nätverksbaserad värld samt studerande ska kommunicera med varandra och att in-

lärning sker i olika miljöer vilket det här behandlingstipset möjliggör. Det som jag anser att 

vara avsikten med detta är att studerande får möjligheter att lära sig på olika sätt och då kan en 

hitta det bästa sättet som passar för hen. 

 

 

 

Skärmbild 11. Analysverktyget för lärare. Otava (2020) 

 

Denna bild (skärmbild 11) är tagen ur lärares analysverktyg. Innan läraren kan använda analys-

verktyget ska hen bilda en grupp för studerande dit de loggar in med en kod. Läraren kan titta 

vilka övningar som studerande har gjort och hur många procent har varit rätt. I den övre delen 

finns olika antal poäng i procent dvs. den första mer än 80%, andra mer än 20%, tredje färre än 

20% samt den svarta är avlagt, den blåa med ett p-bokstav på är oavslutad och den vita är inte 

ännu påbörjad. På vänstra sidan finns det en spalt där det finns antalet övningar, hur många 

studerande som är i gruppen, medeltal i procent för både hur mycket de har gjort övningar och 

medeltal för poäng. Under dessa finns namn på studerande och bredvid procentantalet hur 

mycket studerande har gjort övningar samt poäng i procent dvs. hur bra de har kunnat. Bredvid 

dessa finns studerandes prestation i ovannämnda symboler och vilka övningar som studerande 

har gjort samt hur de har lyckats med dem. 
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Analysverktyget för lärare är också på nivå 4 eftersom det inte kan användas utan varken digi-

tala verktyg eller internetuppkoppling. Enligt Toivola m.fl. (2017) kan en del av lärares arbete 

delegeras till olika digitala applikationer och studerande får omedelbar återkoppling för deras 

arbete även utanför skoltiden vilket möjliggörs i det här sammanhanget med hjälp av analys-

verktyget. Där kan lärare följa studerande i realtid och procentandelar beräknas direkt vilket 

inte är möjligt om övningarna lämnas in på papper. Jag kan konstatera att med hjälp av analys-

verktyget får lärare också omedelbar återkoppling av studerandes arbete och syftet med detta 

är att både studerande och lärare kan vara överens om hur mycket och väl har studerande lärt 

sig redan under kursens gång. Med hjälp av analysverktyget kan lärare använda sig av ständig 

bedömning under hela kursen vilket kan underlätta bedömningen i slutet av kursen då lärare 

inte behöver eller är tvungen att basera hela betyget till exempel på ett kursprov. 

 

2.3 Digitala verktyg som behövs och olika sätt att använda dem 

 

Resultaten visar att digitala verktyg som kan användas för att kunna göra övningarna samt an-

vända det digitala materialet är dator, surfplatta och smarttelefon. Detta följer både Paulins 

(2015) och Rossings m.fl. (2012) undersökningar där de konstaterar att digitala verktyg och 

teknologi används i inlärnings- och undervisningsprocess. Resultaten stöder även läroplanen 

(GGL 2015) där det konstateras att digitala verktyg ska användas under lektionerna och de ska 

utgöra en naturlig del av arbetsmiljön. Läroplanen (GGL 2015) tar även upp att studerande ska 

få handledning att använda digitala verktyg, studiemiljöer och studiematerial. Det kan påstås 

att användning av digitala verktyg i undervisningen har blivit vanligt i synnerhet gällande an-

vändning av digitala skolböcker (se Oksanen 2018). Dessutom innehåller det digitala materialet 

för studerande extramaterial dit studerande har tillgång till om de har skaffat den digitala läro-

boken. Det kan konstateras att användning av digitala verktyg har blivit en stor del av skolvärl-

den och undervisningen vilket troligen beror på att digitala verktyg används flitigt inom sam-

hället och digitalisering av olika funktioner och tjänster pågår ständigt (se Diaz 2012, se även 

Statskontoret 2016). 
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Vad som framkommer från resultaten är att de digitala verktygen används i övningarna på olika 

sätt. För att kunna använda digitala verktyg ska studerande ha digital kompetens dvs. färdig-

heter att använda digitala verktyg på ett tryggt och funktionellt sätt (se GGL 2015). Studerande 

ska även ha IKT-färdigheter dvs. informations- och kommunikationstekniska färdigheter. En-

ligt Europeiska kommissionens (2007) definition ska digitala verktyg användas för att hämta 

fram, lagra, bedöma, producera, redovisa samt utbyta information och delta i samarbetsnätverk 

samt kommunicera via internet. I det här sammanhanget stöds denna definition så att studerande 

ska hämta fram eller söka information på nätet (se skärmbild 8) och lagra eller skriva ner svaren 

i en digital plattform. De ska även kunna producera och redovisa något för att visa vad de har 

lärt sig. De utbyter även information med andra studerande i grupp- eller parövningar (se skärm-

bild 6). Det kan påstås att IKT-färdigheter behövs i skolvärlden och undervisningen vilket stöds 

av Diaz (2012) som påpekar att detta begrepp tas upp där relativt ofta. Dessutom är digital 

kompetens en av Europeiska unionens nyckelkompetenser (se Europeiska kommissionen 2007) 

vilket innebär att varje människa behöver digital kompetens i det moderna kunskapssamhället 

till exempel för att kunna utveckla sig, vara en aktiv medborgare och vara socialt integrerad 

samt ha ett framgångsrikt liv. I det här fallet får studerande möjligheter att förstärka denna 

nyckelkompetens genom att delta i undervisning av svenska där digitala verktyg används på 

olika sätt.  

 

I en del av övningarna ska studerande söka information på nätet på webbplatser eller med hjälp 

av sökord då digitala verktyg kombinerade med internetuppkoppling behövs för att göra öv-

ningarna (se skärmbild 8). Dessutom skulle inte inspelningen i hörförståelseövningen i skärm-

bild 1 kunna lyssnas själv eller videon tittas i övningen i skärmbild 5 utan det digitala materialet 

samt digitala verktygen. Inspelning av muntliga övningar skulle inte heller vara möjligt utan 

den digitala boken och dess funktioner (se skärmbild 6). Även om extramaterialet (se skärmbild 

2, 3 och 4) är på nivå 1 i EUMO-modellen dvs. materialet har förts över från papper till digital 

form skulle de inte kunna sparas i en digital plattform om övningarna eller mind mappen gjordes 

på papper eller i en tryckt bok. Det kan påstås att de digitala verktygen används på en hel del 

olika sätt för att studerande ska kunna göra övningarna samt använda materialet. 

 

Resultaten visar att även lärares digitala material används med dator, surfplatta och mobiltele-

fon. För att lärare ska kunna använda digitala verktyg i undervisningen av svenska krävs det 
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digital kompetens. Även lärare ska ha IKT-färdigheter som är en del av digital kompetens som 

beskrivs av Europeiska kommissionen (2007). Gällande digital kompetens i det här samman-

hanget ska lärare använda informationssamhällets teknik säkert och kritiskt i arbetslivet (Euro-

peiska kommissionen 2007). Ilomäki et. al. (2011) tillägger att en person (i det här fallet en 

lärare) ska ha färdigheter att använda digital teknologi meningsfullt i olika verksamheter samt 

ha motivation att delta i den digitala kulturen.  

 

Lärare har tillgång till de rätta svaren för studerandes övningar som kan endast användas med 

hjälp av digitala verktyg (se skärmbild 9). I detta sammanhang kan jag konstatera att de digitala 

verktygen används för att underlätta lärares jobb då svaren kan fås fram genom att klicka på 

övningen och svaren. Särskilt då underlättas jobbet om den digitala formen jämförs med en 

pappersversion av svaren. Då är läraren tvungen att bära ett tryckt häfte med sig och leta efter 

de svaren som behövs. Den digitala versionen kan användas när och var som helst (se Steinberg 

2013) samt med vilket digitalt verktyg som helst. Lärares analysverktyg kan inte användas utan 

digitala verktyg på grund av dess funktioner då den digitala plattformen möjliggör den realtida 

uppföljningen av studerandes prestationer. I det här sammanhanget är analysverktyget ett sätt 

att försäkra att studerande har lärt sig det som de borde vilket stöds av Pönkäs (2017) konstate-

rande att studerandes lärande är ändamålet med undervisningen. Analysverktyget sköter en del 

av lärandet då återkoppling för studerandes prestationer ges omedelbart. Även Toivolas m.fl. 

(2017) konstaterande att digitala verktyg underlättar handledning av studerande stöder dessa 

resultat vilket i det här sammanhanget beror på lärares möjligheter att kunna följa studerandes 

prestationer med hjälp av analysverktyget. Det är dock viktigt att lärare vet hur digitala verktyg 

ska utnyttjas i undervisningen (se Toivola m.fl. 2017). 

 

Enligt Luukkanen (2015) kan teknologi medföras till undervisningen om den används på ett 

pedagogiskt sätt vilket i det här fallet är ändamålet. Lärare använder digitala verktyg på olika 

sätt som kan förstärka undervisningen av svenska samt inlärningen hos studerande. För att 

kunna göra övningen i behandlingstipset för temat skola (se skärmbild 10) krävs användning 

av digitala verktyg på ett visst sätt. Syftet med övningen är att göra undervisningen och övning-

arna mångsidigare genom att ta digitala verktyg i bruk för att spela in en intervju med en annan 

studerande samt skolans personal. Detta stöds av McQuiccans m.fl. (2015) konstaterande att 
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lärarna ska vara mottagliga och kreativa för att få digitala verktyg att ge effekt och förstärka 

studerandes inlärning och motivation. 

3 DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

I detta kapitel kommer jag att svara på mina forskningsfrågor. Sammanfattande tabeller och 

modeller används för att sammanfatta resultaten. I slutet presenteras möjliga framtida studier 

om temat. 

 

3.1 Det digitala materialet för studerande respektive lärare för de obligato-

riska kurserna 

 

I det här kapitlet besvaras forskningsfråga ett. 

3.1.1.1 Vad för digitalt material finns det för studerande och lärare? 

 

Av resultaten kan det sammanfattas att det digitala materialet för studerande innehåller både 

skriftliga och muntliga övningar i form av en digital lärobok och digitalt extramaterial. Det 

digitala extramaterialet medför möjligheter för studerande att göra mind mappar om olika te-

man och flashkort med vilka studerande kan öva ord och uttryck. Det finns även testövningar 

med vilka de kan repetera kursens innehåll; texter, temaord och grammatik. Det digitala extra-

materialet innehåller skriftliga övningar. Angående lärares digitala material finns det de rätta 

svaren för studerandes övningar, tips för behandling av olika teman och ett analysverktyg. Di-

gitala verktyg som behövs för att göra övningarna är dator, surfplatta eller mobiltelefon. Resul-

taten visar att studerandes digitala lärobok mestadels motsvarar den tryckta boken vilket stöds 

av Sjödén (2014), den digitala boken medför dock flera funktioner än endast den digitala läro-

boken överförd till digital form till exempel ljudfiler och videor. Detta beror troligen på att 
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ändamålet med den digitala boken är att studerande får möjligheten att studera svenska 

mångsidigt i detta sammanhang, dvs. på många olika sätt med digitala verktyg vilket tas upp i 

läroplanen (GGL 2015). Den största delen av det digitala materialet eller övningarna för stu-

derande är på nivå 1 i EUMO-modellen (Steinberg 2013) men det finns dock övningar och 

material som är på nivå 3 och 4. 

 

I tabellen nedan finns det en sammanfattning av studerandes digitala material där övningsty-

perna och olika typer av digitalt material är kategoriserade enligt EUMO-modellens nivåer samt 

korta beskrivningar av varje övning och digitalt material. 

 

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Skärmbild 1 

En flervalsövning som 

innehåller hörförståel-

seinspelningen.   

 Skärmbild 5 

En videoövning 

där videon kan titt-

tas själv. 

Skärmbild 7 

En övning där in-

formation söks på 

nätet. 

Skärmbild 2 

Ett underlag för en mind 

mapp som kan sparas i 

den digitala boken. 

 

 Skärmbild 6 

En muntlig övning 

som kan sparas i 

den digitala boken. 

 

Skärmbild 4 

Flashkort med vilka stu-

derande kan öva att 

översätta ord och ut-

tryck. 

 

   

Skärmbild 5 

En flervalsövning ur 

testövningarna. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell av studerandes digitala material enligt EUMO-modellen. 

 

Av tabellen kan det sammanfattas att på nivå 1 är flervalsövningar, underlag för mind mappar 

och flashkort. Enligt Steinberg (2013) är det mestadels enklare och roligare att göra övningar 

som är digitaliserade. Det kan konstateras att i det här sammanhanget kan det digitaliserade 

materialet uppmuntra elever att göra övningar och studera svenska flitigare. Videoövningar där 

videon kan tittas själv och muntliga övningar som kan sparas i den digitala boken är på nivå 3 

eftersom nya tekniska lösningar har tagits i bruk (se Steinberg 2013, se även Hokkanen 2016). 

På nivå 4 är en övning där information ska sökas på nätet vilket stöds av läroplanen där det 

konstateras att studerande ska ha färdigheter att utvidga sina inlärningsmetoder och lära sig i 

olika miljöer även digitala (se GGL 2015).   

 

Det som kan lyftas fram ur resultaten är att övningarna och delar av det digitala materialet är 

på olika digitaliseringsnivåer dvs. 1, 3 och 4. Detta är intressant eftersom det enklaste sättet att 

tillverka digitalt material är att endast digitalisera det som redan finns i tryckt form. I det här 

sammanhanget betyder detta att föra det tryckta materialet och övningarna till en digital form 

utan att utveckla dem överhuvudtaget. De högre nivåerna dvs. 3 och 4 kräver mer digitalisering 

och teknologi samt utveckling av nya inlärningsmetoder och övningstyper. Det som ska dock 

tas hänsyn till är att den nya läroplanen tas i bruk på hösten 2021 (GGL 2019). På grund av 

detta kan den digitala läroboken och det digitala materialet bearbetas vidare till en allt högre 

digital form. 

 

I tabellen nedan finns en sammanfattning av lärares digitala material som är kategoriserad enligt 

EUMO-modellens nivåer samt korta beskrivningar av olika typer av material. 

 

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Skärmbild 8 

Rätta svar för stu-

derandes övning 

  Skärmbild 9 

Tips för behandling 

av en övning 
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   Skärmbild 10 

Analysverktyget för 

lärare 

 

Tabell 2. Sammanfattande tabell av lärares digitala material enligt EUMO-modellen. 

 

Av tabellen ovan kan det sammanfattas att lärare har färre digitalt material än studerande vilket 

kan bero på syftet med att använda materialet. Studerande ska lära sig med hjälp av det digitala 

materialet och övningarna medan lärare ska erbjuda sina kunskaper och hjälp för att använda 

det digitala materialet samt bjuda på sådant material som studerande inte har. Behandlingstips 

för olika teman kan påstås vara sådana. Dvs. att lärare inte behöver en stor mängd material för 

att kunna utföra sitt arbete utan ge färdigheter för studerande att lära sig så mycket som möjligt 

samt på olika sätt (se GGL 2015). Enligt Steinberg (2013) ska studerande få större möjligheter 

att kontrollera över vad de vill lära sig, på vilka sätt, när, var, av vem samt med vem. I det här 

fallet kan det konstateras att lärares digitala material utvidgar utbudet av olika typer av övningar 

och material då det stöder dessa möjligheter över att kontrollera sin inlärning på olika sätt som 

Steinberg (2013) presenterar. För lärare möjliggör analysverktyget kontroll över studerandes 

prestationer men även för studerande kan det dock agera som ett verktyg för att ha kontroll över 

sin egen inlärning. Jag kan konstatera att analysverktyget underlättar både lärares och stu-

derandes arbete under kurserna.  

 

3.2 Digitala verktyg som behövs och olika sätt att använda dem 

 

I detta kapitel svarar jag på forskningsfrågorna två och tre. 

1. Vilka digitala verktyg behövs det för att kunna använda materialet? 

3.2.1.1 På vilka sätt används de digitala verktygen? 
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Digitala verktyg som behövs för att kunna använda materialet är smarttelefon, surfplatta eller 

dator. De digitala verktygen används på olika sätt av studerande vilket sammanfattas i modellen 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Modell 2. Sammanfattande modell: på vilka sätt använder digitala verktyg gällande den digi-

tala läroboken och det digitala materialet för kurserna 1–5 i B-svenska på gymnasiet. 

 

I modellen ovan finns det en sammanfattning av studerandes olika sätt att använda de digitala 

verktygen på de obligatoriska kurserna i B-svenska. De olika sätten är kategoriserade så att de 

två första (blå bakgrund) är övningar eller material som sparas i den digitala boken dvs. inspel-

ningar av muntliga övningar samt mind mappar. Dessa är parade ihop eftersom digitala verktyg 

används för att kunna använda det digitala materialet dit mind mappar eller inspelningar av 

Studerandes olika sätt att använda digitala verktyg på de obli-

gatoriska kurserna i svenska 

Söka information 

på nätet 

Spela in vi-

deor 

Lyssna på hörföstå-

elseövningar i den 

digitala läroboken 

Titta på videor 

i den digitala 

läroboken 

Spara mind map-

par i den digitala 

läroboken 

Spela in muntliga 

övningar i den digi-

tala läroboken 
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muntliga övningar sparas. Detta tyder på användning av digitala verktyg för att lagra informat-

ion vilket stöds av Europeiska kommissionen (2007). 

 

De två nästa (orange bakgrund) är antingen inspelningar av hörförståelser som lyssnas eller 

videor som tittas i den digitala läroboken. Därefter besvaras frågor eller rätt svarsalternativ 

väljs. Dessa två övningstyper är ihopparade på grund av att de redan innehåller antingen ljud 

eller bild som ska lyssnas respektive tittas med hjälp av digitala verktyg och den digitala platt-

formen i läroboken. Studerande agerar alltså i en digital lärmiljö vilket stöds av läroplanen 

(GGL 2015). 

 

I de två sista (lila bakgrund) används digitala verktyg för att söka information på nätet eller en 

video spelas in till exempel med en mobil eller en surfplatta. I de här fallen är inte den digitala 

läroboken eller det digitala materialet i fokus utan de digitala verktygen. Detta beror på att 

informationen som studerande har hittat på nätet och deras muntliga språkkunskaper som stu-

derande har spelat in framhäver kunskaperna och vad studerande har lärt sig dvs. inlärningen 

sker inte med hjälp av övningen eller materialet utan med digitala verktyg. Detta stöds av läro-

planen eftersom studerande ska handledas att använda digitala verktyg och de ska utgöra en 

naturlig del av arbetsmiljön (GGL 2015).  

 

Även lärare använder digitala verktyg på olika sätt så som sammanfattas i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares olika sätt att använda digitala verktyg i 

undervisningen av svenska 

Visa rätta svar på 

övningar 

Möjliggöra olika 

sätt att lära sig 

Följa studerandes prestationer 

med hjälp av analysverkyget 
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Modell 3. Sammanfattande modell av lärares olika sätt att använda digitala verktyg i undervis-

ningen av svenska. 

 

I modellen ovan finns det en sammanfattning av lärares olika sätt att använda de digitala verk-

tygen i undervisning av svenska. Dessa olika sätt är indelade så att den första (blå bakgrund) 

står för att visa de rätta svaren på övningar som studerande gör dvs. de digitaliserade svaren 

som kan hittas i det digitala materialet för lärare. I det här sammanhanget ligger fokuset på det 

digitaliserade materialet som visas och används med hjälp av digitala verktyg. 

 

Det nästa sättet (lila bakgrund) representerar olika sätt att lära sig som läraren möjliggör dvs. 

läraren visar övningar med hjälp av digitala verktyg. I det här fallet syftar jag på tips för be-

handling av övningen i skärmbild 9 där studerande ska utföra övningen med hjälp av digitala 

verktyg. Dvs. läraren använder digitala verktyg för att handleda studerande i användning av 

dem så att det sker på ett meningsfullt sätt (se GGL 2015). Med dessa olika typer av övningar 

blir undervisningen och inlärningen mångsidigare samt läraren möjliggör olika inlärningsme-

toder med hjälp av de digitala verktygen. 

 

I det sista sättet (röd bakgrund) använder lärare digitala verktyg för att följa studerandes arbete 

med hjälp av analysverktyget. I detta sammanhang ligger fokuset på de olika funktionerna som 

möjliggörs av de digitala verktygen dvs. analysverktygets funktioner. Dessa underlättar inte 

bara lärares arbete och bedömning utan också ger möjligheter till individuell handledning av 

studerande. Detta beror på att läraren får information i realtid om hur väl och flitigt studerande 

gör övningar under kursen. 

 

Ur diskussionen kan sammanfattas att digitalisering har flera definitioner som delvis stöder 

varandra (se Diaz 2012). Beroende på detta var det svårt att definiera vad det digitala materialet 
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i själva verket är. Steinbergs (2013) fyra nivåer av digitalisering dvs. EUMO- modellen tydlig-

gör begreppet digitalisering eftersom det kan ses konkret vad som menas med begreppet. Det 

som kan lyftas fram är att digitalt material är sådant som används med hjälp av digitala verktyg 

dvs. datorer, surfplattor och mobiltelefoner har konstaterats vilket också i forskningslitteraturen 

(se Mikkilä-Erdmann 2017, se även Sjödén 2014).  

 

Vad som kan framhävas ur studien är att det digitala materialet för Otavas bokserie Fokus in-

nehåller en hel del olika övningar och material för studerande vilka används med hjälp av digi-

tala verktyg (Otava 2016, 2017). Den digitala läroboken för studerande innehåller flervalsöv-

ningar där de övar ord, uttryck, grammatik och även hörförståelse. Angående det digitala ex-

tramaterialet finns det underlag för mind mappar som kan sparas i materialet, flashkort med 

vilka studerande kan öva ord och uttryck samt testövningar där de kan repetera kursernas inne-

håll (Otava 2016, 2017). De föregående övningar och extramaterial är på nivå 1 i EUMO-mo-

dellen (Steinberg 2013) främst för att de är endast digitaliserade och har inte bearbetats till en 

högre digitaliseringsnivå. Det finns även videoövningar där videon kan tittas själv i den digitala 

läroboken och dessa är på nivå 3 eftersom de är modifierade med hjälp av digitalisering och 

nya tekniska lösningar krävs. Informationssökningsövningar för studerande är på nivå 4 främst 

eftersom den inte kan göras utan digitala verktyg. På basis av det digitala materialet och den 

digitala läroboken för studerande kan jag konstatera är att digitaliseringen tycks ha påbörjats 

och en del har nått en hög digitaliseringsnivå åtminstone enligt EUMO- modellens digitalise-

ringsnivåer. Hela materialet skulle kunna utvecklas vidare till en allt högre digitaliseringsnivå 

då den möjligtvis skulle bli mer lockande för studerande och motivationen att lära sig svenska 

skulle kunna bli högre. 

 

Analysen visar även att det finns för lärare en hel del digitalt material. Det digitala materialet 

innehåller de rätta svaren för studerandes övningar som är på nivå 1 i EUMO- modellen ef-

tersom svaren är enbart digitaliserade men inte bearbetade vidare. Vad som skulle kunna göras 

är att infoga till exempel ord, uttryck och tips som skulle kunna utvidga materialet inte enbart 

presentera de rätta svaren. Tips för behandling av teman respektive övningar som kräver att 

digitala verktyg ska användas samt analysverktyget för lärare är på nivå 4 eftersom de inte kan 
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användas utan digitala verktyg. Det som skulle kunna göras är att utveckla det digitala materi-

alet för lärare så att det skulle finnas mer material och framförallt sådant material som stu-

derande inte har till exempel nya övningstyper. Analysverktyget skulle kunna utvecklas så att 

den skulle vara mer kommunikativ mellan studerande och lärare. I nuläget får studerande åter-

koppling hur väl de har gjort övningarna och hur stor andel av dem. Som lärare skulle det vara 

bra att kunna kommentera övningarna och därmed ge mer omfattande återkoppling till stu-

derande så att de skulle få mer information om deras arbete, inte enbart rätta svaren i procent. 

 

Studien visar att de digitala verktygen som behövs för att använda det digitala materialet är 

dator eller bärbar dator, surfplatta och mobiltelefon. Det framkommer från studien att de digi-

tala verktygen används på flera olika sätt. Angående studerande kan de spara mind mappar i 

det digitala extramaterialet och spela in muntliga övningar i den digitala läroboken. De kan 

även lyssna på hörförståelseövningar samt titta på videor. Med digitala verktyg kan de söka 

information på nätet och spela in videor. Gällande lärare kan de visa rätta svar på studerandes 

övningar och med hjälp av olika behandlingstips göra inlärning och undervisning mångsidigare 

samt handleda studerande att använda digitala verktyg på ett meningsfullt sätt. Analysverktyget 

som lärare har tillgång till kan de följa studerandes arbete under kurserna och ge individuell 

handledning till dem. I läroplanen (GGL 2015) lyfts det fram att digitala verktyg ska infogas i 

undervisningen även i undervisning i svenska. Det som framkom i studien är att detta har tagits 

i bruk åtminstone angående Otavas bokserie Fokus. 

 

Som avslutning kan det konstateras att det finns mycket att studera inom digitalisering och 

digitala material i skolvärlden framförallt gymnasiet eftersom i denna studie har enbart ett di-

gitalt material undersökts. Det som skulle vara intressant att ta reda på är hur den nya läroplanen 

påverkar det digitala materialet samt digitalisering. Ett möjligt tema för vidare forskning kunde 

vara att undersöka andra digitala material och digitala läroböcker framförallt dem som tas i bruk 

på hösten samtidigt som den nya läroplanen (GGL 2019). Jämförelse av digitalt material för A- 

och B- svenska skulle vara intressant att ta reda på. Även digitala prov skulle kunna undersökas 

till exempel digitaliseringsnivån i dem. EUMO- modellen kunde användas i studien. Det som 

kunde även vara intressant att undersöka är att vilka fördelar respektive nackdelar digitala lär-

oböcker, digitalt material och digitala prov kan ha till exempel i inlärningens synvinkel. När 

samhället digitaliseras vidare skulle det vara intressant att utreda hur skolvärlden följer med. 
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