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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om hur digitalisering i dagens gymnasieskola. Digitaliseringen har 

kommit att bli en stor del av samhället och har därmed även blivit en central del av skolans 

arbete och målsättning. Digitaliseringen har genomgått en stor utveckling men fortsätter hela 

tiden att utvecklas och växa. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur elever, lärare 

och övrig personal på skolan positioneras i samband med styrdokumentens formuleringar 

rörande digitalisering. Syftet var också att försöka ta reda på vilken typ av digital kompetens 

som dessa personer bör besitta eller få möjlighet att utveckla, samt vilken betydelse denna 

kompetens har för undervisning och lärande. Undersökningen genomfördes med hjälp av en 

textanalys av den allmänna läroplanen för gymnasieskolan och ämnesplanen för svenska i 

gymnasiet. Analysen hade sin utgångspunkt i textens ideationella struktur. Denna metod 

möjliggjorde analysen av vilka som positioneras som aktiva respektive passiva deltagare i de 

olika processerna kopplade till digitalisering och användning av digitala verktyg. Resultatet 

visade att såväl elever och lärare som övrig personal i skolverksamheten behöver besitta en 

viss digital kompetens för att kunna uppfylla de mål och krav som Skolverket ställer på 

utbildningen. Vidare visade resultatet också att dessa typer av digital kompetens är viktig inte 

bara i utbildningssammanhang, utan utgör också en viktig del av samhället och individens 

roll som aktiv samhällsmedborgare.  
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1. Inledning 

Idag har digitaliseringen blivit en del av samhället. För skolan innebär digitaliseringen att allt 

fler delar av undervisningen sker med hjälp av digitala verktyg, såsom datorer och olika 

dataprogram. Med detta kommer också medier som film och tv, men också social medier. 

Detta är därför också saker som både lärare och elever använder sig mycket av i skolan. Men 

digitaliseringen och hur den ser ut i dagsläget innebär också att det finns en uppsjö av verktyg 

och information genom digitala medier. Digitaliseringen påverkar både lärare och elever i 

deras vardag. Det vore därför intressant att ta reda på hur man kan förhålla sig till 

digitaliseringen för att kunna utnyttja den på ett bra sätt i skolan.  

 

Digitaliseringen har kommit att innebära tillgång till en otroligt stor mängd information och 

tekniska verktyg, vilket självklart kan vara mycket användbart men som också innebär att 

man måste veta hur man ska granska all den information som man har tillgång till. 

Förståelsen av hur digitalisering och dess verktyg påverkar lärare, elever och samhället är 

nyckeln till att skapa ett framgångsrikt koncept inom undervisning och lärande i skolan. 

Digitaliseringen innebär alltså förändrade villkor i skolan men även ett ökat behov av 

kompetens om användandet av medier, information och olika verktyg.  

 

Digitaliseringen utgör en alltmer avgörande del i vårt samhälle och i skolan. Genom 

Skolverkets (2017) revidering av läroplanen för gymnasieskolan, kan man också se att 

digitaliseringen har kommit att utgöra en allt större del av formuleringarna även i läroplanen. 

Även de olika ämnesplanerna har fått nya tillägg vad gäller digitalisering. Studier av hur 

digitalisering omtalas i läroplanen saknas, men är viktiga att genomföra därför att 

digitaliseringen har som relativt nytt inslag i läroplanen redan blivit en central del. Ett nytt 

inslag som får sådan genomslagskraft bör därför också studeras för att undersöka vilka 

tolkningar som kan göras av denna nya del av läroplanen. 

 

För att kunna studera hur skolan bör förhålla sig till digitaliseringen utifrån styrdokumenten i 

form av läroplanen för gymnasieskolan, undersöker jag hur olika deltagare inom 

skolverksamheten positioneras i digitaliseringsarbetet. I detta inkluderas mer exakt vad det är 

som förväntas av deltagarna i de processer som Skolverkets formuleringar innebär. Denna 

uppsats kommer därför att fokusera på just detta. Syftet med uppsatsen är därmed att genom 

en textanalys av den allmänna läroplanen och ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan, 

undersöka vilka deltagare som synliggörs i skolverkets formuleringar som rör digitalisering 
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och hur dessa deltagare positioneras i förhållande till digitaliseringen. Följande tre frågor 

kommer att undersökas i studien: 

  

1. Vilka deltagare omnämns och hur positioneras de i samband med formuleringar som 

rör digitalisering i läroplanen för gymnasieskolan och ämnesplanen för svenska? 

2. Vad kan styrdokumentens textuella struktur säga om Skolverkets val av 

formuleringar? 

3. Vilken typ av digital kompetens bör dagens språklärare och deras elever besitta och 

vad betyder den för språkundervisning och språkinlärning? 
 

Uppsatsen är disponerad så att jag inledningsvis, i avsnitt 2, presenterar bakgrunden till 

uppsatsen. I följande avsnitt 3 tar jag upp vilket material som analyseras i uppsatsen. Vidare i 

avsnitt 3 redogör jag också för hur själva analysen har gått till. I avsnitt 4 följer sedan en 

redovisning av analysens resultat. Dessa resultat diskuteras slutligen i avsnitt 5.  

  

2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras studiens bakgrund. I den kommer jag att redogöra för olika sätt 

att se på digitalisering i skolan. Detta är relevant för min studie eftersom syftet är att 

undersöka hur digitaliseringen och dess deltagare presenteras i styrdokumenten.  

 

Ninni Wahlström (2012) skriver att undervisningen i skolan verkar förberedande inför de 

kunskaper och förmågor som eleverna behöver i samhället. Det är alltså samhällets 

utveckling och behov som styr vilka kunskaper och färdigheter som ska återspeglas i 

läroplanen. Eftersom digitaliseringen också är en stor del av dagens samhälle är det därför 

inte heller så oväntat att den också har blivit en central del av skolan. 

 

Wahlström (2012) refererar vidare till Schwab som menar att skolverksamheter bör utvecklas 

utifrån de brister som finns. Med detta menas att man till exempel bara behöver göra 

successiva tillägg och revideringar av läroplanen allt eftersom något behöver förändras, 

istället för att skriva om läroplanen i helhet. Detta skulle kunna kopplas till Skolverkets 

revidering av läroplanen för gymnasieskolan, i vilken man har gjort tillägg om digitalisering. 

Att man har valt att göra dessa tillägg redan nu istället för att vänta tills en helt ny läroplan 

kan bli aktuell, visar på hur viktig digitalisering egentligen är, både i skolan och i samhället. 

Att digitaliseringen framstår som väldigt viktig kan också kopplas till den här uppsatsen 
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eftersom det ger min studie mer relevans. Med hjälp av Wahlströms (2012) tankar om 

digitalisering kan man alltså argumentera för att en studie om digitaliserings nyfunna plats i 

läroplanen är särskilt viktig i dagens samhälle.  

 

Claes Klasander, föreståndare för centrum för tekniken i skolan (CETIS), skriver i “Digital 

kompetens är så mycket mer än programmering” (2017) om vikten av att besitta en viss nivå 

av digital kompetens för att kunna tolka och undervisa på ett sätt som uppfyller hur 

kursplaners intentioner ser ut idag. Utöver det som uttrycks i styrdokument angående 

digitalisering, skriver Klasander (2017) vidare att det är önskvärt att skolorna parallellt med 

det arbetet försäkrar sig om att kunskap finns om just de tekniska och digitala verktyg som 

skolan har tillgång till. Klasander (2017) tycker även att det finns anledning att försöka 

uppdatera definitionen av vad digital kompetens innebär på grund av att digitaliseringen blir 

allt mer omfattande på så sätt att den hela tiden utvecklas och även tar nya former. Intressant 

är att Klasander (2017) menar att digital kompetens inte bara innebär kunskaper och 

färdigheter, utan också om att ha rätt typ av attityd. Han förklarar vidare att attityd i denna 

bemärkelse mer specifikt innebär förståelse och motivation för digitalisering. Vidare 

diskuteras även att digital kompetens även kan utgöras av att besitta förmågan att hänga med 

i den digitala utvecklingen. 

 

I sin rapport “Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar” (2018) skriver 

Skolverket om hur lärare och elever bör ha en viss teknisk kunskap för att kunna ta del av och 

använda tekniken på ett bra sätt. Det krävs kompetens för att kunna navigera sig i den digitala 

världen. Detta för att förstå både vilka möjligheter och utmaningar som den digitala världen 

innebär (Skolverket, 2018). Skolverkets tankar om och definitioner av digitaliseringen är 

relevanta för denna uppsats eftersom studien går ut på att undersöka hur just Skolverket 

formulerar sig i samband med digitaliseringsarbetet. För att få en ökad förståelse för vad det 

egentligen är som analyserats, är det därför av vikt att först titta på vad Skolverket har att 

säga om digitalisering i allmänhet. 

 

Vidare skriver Skolverket (2018) att de flesta ungdomar idag redan använder sig av tekniken 

på fritiden i informella miljöer. Det kan exempelvis vara i samband med kommunikation 

mellan varandra, via appar och sociala medier. Skolverket (2018) menar dock att det ändå 

kan vara användbart för många ungdomar att introduceras för hur den digitala världen kan 

användas på ett mer effektivt sätt även i formella sammanhang såsom i skolan. 
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Flexibelt lärande är en av lärmodellerna som förklaras av Skolverket (2018) och som 

förankrar sig i tekniken. Modellen handlar om att det traditionella undervisningsmaterialet 

kombineras med teknik såsom användandet av datorer (Skolverket, 2018). Man inriktar sig 

mer på att det traditionella lärandet i skolan blandas med det nätbaserade lärandet som i sin 

tur har, i mångt och mycket, en direkt koppling till det informella lärandet. Skolverket (2018) 

menar därmed att med hjälp av digitaliseringen blir linjen mellan informellt och formellt 

lärande inte lika tydlig. Vidare förklarar Skolverket (2018) att det nätbaserade lärandet lättare 

kan generera en mer personlig lärmiljö för elever då de enklare kan delta och till viss del 

styra vad, hur, på vilket sätt och med vem man vill lära. Det är den kombination av alla 

digitala verktyg som avgör vad man som individ lär (Skolverket, 2018).  

 

Skolverket (2018) menar att vilka verktyg som används och hur de används styr över hur 

olika individer skapar sitt urval av kunskap, information och kontakter i den uppsjö och 

mångfald av information som finns att tillgå på nätet. Skolverket (2018) förklarar också att 

man idag använder sig mer av kontakter, dialoger, källor, sammanhang med mera för att söka 

efter kunskap och svar på frågor via nätet. Detta beskrivs som olika faktorer till hur vi 

utvecklar kunskap, inställning, uppfattning, kompetens och färdighet. Skolverket (2018) 

menar därför också att detta är varför det tycks bli allt viktigare för både lärare och elever att 

lära sig mer om den digitala världen, hur den fungerar samt vilka möjligheter och 

begränsningar den innebär. Det är viktigt att se till att en viss standard/kompetens inom 

digitalisering finns hos alla lärare för att få en så liten likvärdighetsklyfta som möjligt 

(Skolverket, 2018). 

 

För att exemplifiera hur införandet av tidigare, mildare varianter av verktyg togs emot 

nämner Skolverket (2018) att det fanns motstånd kring när rörlig bild och miniräknare fördes 

in i skolverksamheten och att det väckte en relativt stor debatt. Skolverket (2018) menar att 

dessa verktyg idag är en självklar del av skolan och att denna typ av utveckling avspeglas i 

styrdokumenten. Vidare skriver Skolverket (2018) att utvecklingen kring tekniska verktyg 

har fortsatt i samma riktning och att styrdokument idag innehåller ett ökat fokus på digital 

kompetens. Det står klart och tydligt i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner att digital 

kompetens ska behandlas och uppfylla de mål och krav som har koppling till digitaliseringen. 
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Skolverket (2018) går även mer specifikt in på svenskämnet och hur man under lång tid 

arbetat med att på ett traditionellt sätt skriva text. Inom svenskämnet har man därför börjat 

tala om vidgat textbegrepp som innebär att man arbetar med texter genom att även inkludera 

nya verktyg och medier (Skolverket, 2018). Även här innebär digitaliseringens frammarsch 

att helt nya krav och kompetenser ska uppfyllas. Att endast behärska kompetenser som att 

skriva och läsa räcker inte längre till för att uppnå svenskämnets alla mål. Exempelvis har 

samhällsutvecklingen och digitaliseringen fört med sig att elever måste behärska förmågor 

som utvärdering och analysering (Skolverket, 2018). Texter som är bild och ljudbaserade är 

också något som eleverna måste kunna hantera. Vidare skriver Skolverket (2018) att 

svenskämnet ska presentera skriftspråk i olika former, vilket är väldigt lättillgängligt i den 

digitala världen. Detta kan alltså innebära att den tryckta textens norm istället hotas och 

därför uppmanar Skolverket (2018) till att lärare aktivt varierar texttyper med skilda syften 

och att de gör detta via både digitala och analoga texter. 

 

Precis som Skolverket (2018) nämner finns det en utmaning i att de digitala verktygen kan bli 

distraherande under lektionstid. Detta tar även Linda Nordström och Johan Lundin upp i 

Lärare i den uppkopplade skolan (2014). Norström och Lundin (2014) menar att i dagens 

klassrum upplever lärare ofta att datorn konkurrerar med dem om klassens uppmärksamhet. 

Som tidigare nämnt uppmanar Skolverket (2018) till att försöka behålla det analoga 

skrivandet till viss del. De digitala verktygen förhåller sig också till de analoga. Det blir inte 

bara tydligt i Skolverkets rapport, utan är något som också betonas av Nordström och Lundin 

(2014). De skriver att lärare ser distraktionen som ett problem med datoranvändandet, särskilt 

när eleverna använder datorn som ersätter verktyg för lärande som lärarna ser som värdefull. 

Med det menas att de flesta elever exempelvis inte längre använder penna och papper för att 

föra anteckningar. Den negativa konsekvensen av detta blir att antecknandet har minskat 

radikalt eller att det i vissa fall inte förs några anteckningar alls (Nordström & Lundin, 2014). 

Utmaningen vad gäller att datorn används för rätt ändamål och inte blir en distraktion 

påverkar i allra högsta grad språkundervisningen och språkinlärningen som sker i 

klassrummet. Därför är det också relevant att ta hänsyn till detta när man undersöker vilken 

typ av digital kompetens som språklärare och deras elever behöver besitta, vilket också är en 

av forskningsfrågorna i denna uppsats. 

 

Det finns dock också en annan sida av myntet där Nordström och Lundin (2014) tar upp det 

faktum att det finns många lärare som aktivt arbetar för att omfamna digitaliseringen genom 



8 
 

att försöka utnyttja att eleverna har tillgång till sina egna datorer under lektionstid. Dessa 

lärare beskriver eleverna som mogna och kunniga IT-användare och menar alltså att eleverna 

kan ta till sig av undervisningen genom datorns medierande aktiviteter likväl som via den 

klassiska undervisningen. Det som dock är en förutsättning för att denna typ av lärmetod ska 

fungera bra är att eleverna besitter en förståelse för denna typ av elektronisk användning. 

Därav finns idag stora krav på kunskap och färdigheter inom den digitala världen utskrivet i 

styrdokumenten (Nordström & Lundin, 2014).  

 

Peter Parnes (2015) skriver att datalogiskt tänkande är användbart i skolan när det gäller alla 

ämnen. Han specificerar hur man kan ha stor nytta av denna typ av tänkande i språkämnena. 

Han menar att det datalogiska tänkandet är ett verktyg som underlättar processer såsom 

problemlösning,  jämförelse eller analyser, speciellt vid hantering av stora textmängder 

(Parnes, 2015). Datalogiskt tänkande innebär också att ha förmågan att släppa in datorn som 

ett kompletterande verktyg för att lättare analysera, jämföra eller lösa problem på ett bra sätt. 

Vidare skriver Parnes (2015) att “en dator per elev” har blivit ett allt mer vanligare koncept i 

och med den ökade digitaliseringen inom den svenska skolan, vilket innebär att skolorna 

tilldelar varje elev varsin dator för att ha som digitalt verktyg. Han understryker dock att det 

inte räcker att ge eleverna tillgång till datorer, utan att lärarna också måste besitta vissa 

tekniska kunskaper och färdigheter som gör att de kan bedriva en undervisning som 

inkluderar dessa tekniska hjälpmedel på ett bra sätt (Parnes, 2015). Språklärarnas uppgift idag 

handlar som sagt inte bara om specifika språkkunskaper utan också om att förmedla hur 

digitalisering påverkar samhället. Det blir svårt att se hur lärare som själva inte besitter bra 

digitala färdigheter ska kunna stärka och utveckla elevers förmåga att kritiskt hantera och 

granska information och medier. 

 

3. Metod och material 

I den här studien undersöks hur olika deltagare omnämns och positioneras i samband med 

formuleringar gällande digitalisering i skolan. I det här avsnittet av uppsatsen presenteras 

valet av material och tillvägagångssättet för analysen. 

 

3.1 Urval 

Materialet som behandlas i den här analysen utgörs av två av Skolverkets publikationer, den 

allmänna läroplanen för gymnasiet från 2011 inklusive tillägget från 2017 och den reviderade 

ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan. Dessa styrdokument har getts ut både separat och 
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i ett samlat dokument där även alla de andra ämnesplanerna ingår. I arbetet med analysen i 

denna uppsats har jag dock utgått ifrån två separata dokument, där den allmänna läroplanen 

utgör det ena och ämnesplanen för svenska det andra. Dessa valdes för att studera dels den 

övergripande synen på digitaliseringsarbetet, dels hur digitaliseringen blir en del av den 

specifika ämnesundervisningen. Att det blev just ämnesplanen för svenska berodde helt 

enkelt på att jag som blivande svensklärare av förklarliga skäl intresserar mig särskilt för 

detta ämne. 

 

Dokumenten som utgör materialet för denna studie har dock inte analyserats som helhet. 

Efter att ha läst igenom materialet har bara de formuleringar som på ett eller annat sätt syftar 

till digitalisering, explicit eller implicit, valts ut för analys. Detta urval av formuleringar 

gjordes eftersom syftet med denna uppsats är att studera just hur digitaliseringen kommer till 

uttryck i läroplanen och ämnesplanen för svenska. 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Lennart Hellspong och Per Ledin (2013) skriver om textanalys utifrån olika perspektiv. I den 

här analysen blir det lämpligt att använda sig av vad de kallar textens ideationella och 

textuella struktur samt några av de begrepp som faller under dessa perspektiv. 

 

Hellspong och Ledin (2013) skriver att vid genomförandet av en textanalys bör 

undersökningen ta hänsyn till att försöka förstå texten utifrån dess innehåll, alltså dess 

ideationella struktur. Detta gör man genom att ställa sig frågan vad texten handlar om och 

vad den vill säga. Man undersöker även vilken inställning texten själv har till det som den 

uttalar sig om. Givetvis kan en texts betydelse vara rörlig eller föränderlig, men det är rimligt 

att säga att en text oftas har alternativ av möjliga betydelser som kan bli verkliga i samband 

med rimliga omständigheter, vilket betyder att vissa alternativ blir mer eller mindre 

tilltalande eller aktuella för olika läsare i olika situationer (Hellspong & Ledin, 2013). Man 

bör alltså vara noga med att betrakta texten utifrån sitt sammanhang. Ofta analyseras texter 

utifrån den ideationella strukturen genom att titta närmare på saker som teman, 

situationskontexter, propositioner och vad texten själv kommer fram till.   

 

På textens ideationella nivå kan man tala om hur människor eller ting som strålar samman i 

samband med en process, anses vara deltagare i den. Varje typ av process har olika 

tillhörande deltagare. En handling som av en deltagare utförs med avsikt eller som orsakas 
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med avsikt förutsätter att själva deltagaren är en agent. För att reda ut om deltagaren är en 

agent eller inte kan man lägga till ett adverbial som förutsätter att deltagaren kan styra det 

som sker. En deltagare som däremot är inblandad i en händelse på ett eller annat sätt utan att 

kunna påverka den med avsikt kallas för objekt (Hellspong & Ledin, 2013). I den här 

uppsatsen kommer dock agent att istället definieras som aktiv deltagare och objekt som 

passiv deltagare.  

 

Vidare skriver Hellspong och Ledin (2013) att vi människor uppfattar att världen kan befinna 

sig i vila eller rörelse i samband med olika kontexter. Något kan vara som det alltid har varit 

men det kan också genomgå en förändring genom att något annat inträffar, som fungerar som 

en ny variabel i ekvationen och som vi kanske måste ta hänsyn till. Det som är eller blir 

något, påverkas av det som finns där, vilket kan vara saker eller personer. Till exempel “en 

bil” och “en förare” kan ha ett visst förhållande; “föraren kör bilen och kör den hemåt”. Detta 

är en sammansatt relation som fångas i en proposition och som konstruerar en process. 

Processen är alltså något som äger rum och den kan delas in i fyra kategorier: handling, 

händelse, tillstånd och mental process. De tre första ses som yttre processer som förekommer 

när någon/något gör något, något sker eller något är. Den sista kategorien utgör en inre 

process, alltså när någon tänker, känner, ser eller hör. Det är verbet i en mening som avgör 

vilken typ av process som det handlar om (Hellspong & Ledin, 2013).  

 

Vidare skriver Hellspong och Ledin (2013) om den textuella strukturen, det vill säga formen 

på texten. Den textuella strukturen delas i sin tur in i tre olika delar, lexikogrammatik, 

textbindning och komposition. I den här uppsatsen är det främst lexikogrammatiken och 

textbindningen som blir aktuell för analysen. Lexikogrammatik har att göra med det lexikala, 

det vill säga ord och fraser och hur dessa går samman för att bilda satser och meningar. När 

man analyserar utifrån lexikogrammatiken kan man titta på ordklasser, då tittar man på vilka 

ordklasser som dominerar texten eller hur orden är bildade, till exempel om det finns 

sammansatta substantiv. Man tittar också närmare på textens abstraktionsnivå. Hellspong och 

Ledin (2013) menar till exempel att så kallade verbalsubstantiv ofta gör texter mer abstrakta. 

Verbalsubstantiv anses också vara kännetecknande för offentliga dokument och handlingar 

som är mer allmänna än personliga.  

 

Hellspong och Ledin (2013) delar in lexikogrammatiken i olika dimensioner som ställs emot 

varandra. De talar om nominal respektive verbal text. En nominal text beskrivs innehålla 
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“många substantiv på bekostnad av verb och pronomen” (Hellspong & Ledin, 2013 s.78) i 

motsats till en verbal text där det blir tvärtom. En nominal text har också fler långa 

nominalfraser, men färre bisatser än en verbal text. Hellspong  och Ledin (2013) skriver 

också om specifik respektive allmän text. Den specifika texten kännetecknas av sammansatta 

substantiv, långa ord, flerordsprepositioner och en frekvent användning av fackord, räkneord 

och vänstertunga meningar. Den allmänna texten har istället enkla substantiv, korta ord, få 

fackord och fler högertunga meningar. Slutligen kan man tala om en abstrakt respektive 

konkret text. En abstrakt text innehåller, som nämnt ovan, abstrakta substantiv såsom 

verbalsubstantiv. En konkret text innehåller istället fler konkreta substantiv såsom egennamn 

eller tingbeteckningar.  

 

Vid analys av lexikogrammantiken kan man till exempel också studera textens konjunktioner. 

Man kan till exempel se en skillnad i funktionerna av konjunktionerna “och” och “men”, där 

den första har en additiv funktion och den andra möjliggör att något kan ställas mot 

någonting annat (Hellspong & Ledin, 2013). Detta kan också kopplas till 

konnektivbindingen, vilken är en del av en annan aspekt av den textuella strukturen, 

textbindningen. I detta fall blir “och” en additiv konnektiv och “men” blir en adversativ 

konnektiv.  

 

Vad gäller textbindning kan man också analysera textens refrensbindning. En text har olika 

referenter, vilka utgörs av orden som texten syftar till. Ett exempel på detta kan vara “mannen 

gick till kvinnan” där mannen och kvinnan utgör referenter eftersom dessa blir utpekade. 

Samma referent kan dock omnämnas med olika ord. I en mening kan mannen beskrivas 

genom ordet “mannen” och i en annan mening nämnas vid namn, då blir det två olika ord för 

samma referent.  

 

3.3 Analysmetod 

För att studera hur digitaliseringen speglas i styrdokumenten för gymnasieskolan, har jag valt 

att analysera textmaterialet genom en textanalys. Analysen i denna studie utgår därför ifrån 

vad just språket i texterna kan tänkas säga om den del av skolans verksamhet som, på ett eller 

annat sätt, är kopplad till digitalisering. Vilka krav ställer språket på läsaren, främst elever 

och lärare? Vem förväntas göra vad när läroplanen realiseras? Vem eller vilka tilldelas rollen 

som aktiv respektive passiv? Dessa är frågor som jag har haft i åtanke under analysarbetet. 
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Dock finns det inte nödvändigtvis några tydliga svar att finna i läroplanen på dessa frågor, 

men de har ändå varit bra utgångspunkter som stöd i analysen. 

 

För att kunna undersöka hur elever, lärare eller andra på skolan positioneras utgår jag från 

analysen av Hellspong och Ledins (2013) tankar om textens ideationella struktur. I den här 

uppsatsen avgränsas dock analysen av den ideationella strukturen till endast två kategorier, 

aktiv och passiv deltagare, eftersom dessa två är mest relevanta för just denna uppsats. Det är 

också dessa kategorier som är grunden för de sammanställande diagram som finns i 

nästkommande avsnitt. 

 

För att lättare kunna studera hur olika personer positioneras som aktiva respektive passiva 

deltagare kommer dock en del andra begrepp också att beröras. Analysen kommer att utifrån 

det ideationella perspektivet studera de processer som pågår för att kunna återknyta till den 

första forskningsfrågan i denna uppsats och försöka säga något om vilken typ av digital 

kompetens som är aktuell. Dessa teoretiska utgångspunkter och begrepp är dock inte 

representerade i de sammanställande diagrammen. 

 

I den här analysen har jag närläst de formuleringar som urvalet bestod av, det vill säga de 

specifika delar av läroplanen och ämnesplanen för svenska som rör digitalisering. Dessa 

formuleringar har sedan analyserats utifrån vilka deltagare och processer som förekommer i 

texten och vidare huruvida deltagaren är aktiv eller passiv i dessa processer. 

 

För att försöka få en ökad förståelse för varför Skolverket väljer att formulera sig på ett viss 

sätt har jag också inkluerat en analys av den textuella strukturen i läroplanen för 

gymnasieskolan och ämnesplanen för svenska. Denna analys gjordes främst utifrån de olika 

lexikogrammatiska dimensionerna som nämns i Hellspong och Ledin (2013), nominal/verbal, 

specifik/allmän och abstrakt/konkret. Syftet med den här delen av analysen är att förstå vilken 

typ av text Skolverket faktiskt har skrivit och hur detta kan ha kommit att påverka valet av 

formuleringar.  

 

4. Resultat 

Nedan följer en analys av Skolverkets styrdokument som handlar om digitalisering. 

Läroplanen reviderades 2017 med digitalisering som tillägg. Ämnesplanen för svenska har 

också skrivits om sedan digitaliseringen blev en mer central del av skolverksamheten. 
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Skolverkets formuleringar kommer vara citerade för att det ska bli tydligt vilka delar av 

texten som analyseras. 

 

Resultatavsnittet är uppdelat så att jag inledningsvis redogör för formuleringar i den allmänna 

läroplanen. Vidare diskuteras ämnesplanen för svenska. Avsnittet avlutas med en 

sammanfattning. 

 

För att göra redovisningen av resultatet tydligare kommer de olika kategorierna i analysen att 

representeras av tre olika färger. Utdragen ur läro- och ämnesplanen kommer därför att vara 

delvis färgade för att man lättare ska kunna skilja på de olika kategorierna. Aktiva deltagare 

är blåmarkerade i exemplena. Passiva deltagare är röda och processerna är gröna.  

 

4.1 Läroplanen 

I den här delen följer en ideationell och en textuell analys av de formuleringar i läroplanen för 

gymnasieskolan som rör digitalisering. 

 

4.1.1 Ideationell analys av läroplanen 

I figur 1 presenteras en sammanställning av hur ofta lärare, elever och rektorer positioneras 

som aktiva respektive passiva deltagare i läroplanen för gymnasieskolan. Sammanställningen 

har gjorts utifrån alla de formuleringar som uttryckligen på ett eller annat sätt behandlar 

digitalisering i skolan. Således har de resterande delarna av läroplanen som inte berör 

digitalisering inte heller inkluderats. I de kommande avsnitten ges sedan exempel på några av 

de formuleringar där olika deltagare positioneras som aktiva eller passiva i samband med 

digitialiseringsarbetet. Dessa exempel analyseras i tre olika kategorier för att också visa hur 

sammanställningen i figur 1 har gått till. 
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Fig. 1.  Deltagare (aktiva och passiva) i läroplanen för gymnasieskolan. 

 

 Variablerna i figur 1 utgår från de formuleringar i läroplanen som är kopplade till 

digitalisering, där elever, lärare respektive rektor omnämns som aktiva eller passiva 

deltagare. För att förtydliga ytterligare, visar diagrammet exempelvis att lärare omnämns åtta 

gånger som aktiva deltagare men däremot inte en enda gång som passiva deltagare i 

läroplanen.  

 

4.1.1.1 Elever som aktiva deltagare 
I det här avsnittet ges ett par exempel på hur eleverna positioneras som aktiva deltagare i den 

allmänna läroplanen för gymnasieskolan. I läroplanen skriver Skolverket följande: ”Eleverna 

ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, 

ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2017 s. 3) . 

 

Utifrån ett ideationellt perspektiv positioneras eleverna som de aktiva deltagarna eftersom 

processen som beskrivs innebär att det är eleverna som “ska” göra något. Att Skolverket 

använder sig av “ska” innebär också att processen markeras som viktig. Detta eftersom “ska” 

inte ger utrymme för några tolkningsmöjligheter på samma sätt som exempelvis “bör”. Om 

Skolverket istället hade använt sig av “bör” hade man kunnat argumentera för att det inte var 
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obligatoriskt för eleverna att genomföra processen, men att det i alla fall starkt 

rekommenderas. Eleverna positioneras som aktiva deltagare utifrån ett ideationellt perspektiv 

eftersom formuleringen, som sagt, ger dem den aktiva rollen genom verbfrasen “ska [...] 

kunna orientera sig” (Skolverket, 2017 s. 3). 

 

Det finns flera liknande exempel på när eleverna positioneras som aktiva i samband med de 

formuleringar i läroplanen som rör digitalisering. Hur Skolverket väljer att formulera sig och 

hur eleverna positioneras i texten kan ge en förståelse för vilken typ av digital kompetens 

som eleverna bör besitta eller införskaffa sig, vilket som bekant är ett av syftena för denna 

uppsats. Eftersom eleverna positioneras som aktiva deltagare i exemplet ovan, innebär det 

också att de aktivt måste lära sig att kunna ta sig fram i det moderna samhällets mer 

komplexa verklighet med ökad digitalisering. Denna tolkning kan styrkas ytterligare genom 

att studera vilka processer som finns i föregående citat. De två processerna “kunna orientera 

sig” och “agera” beskriver båda vad eleverna ska kunna och blir därför handlingar. Dessa är i 

sin tur kopplade till  hjälpverbet “ska”. Skolverket lägger härmed ett ansvar i elevernas 

händer eftersom det är eleverna som “ska” besitta vissa färdigheter. Vilka färdigheter som 

menas specificeras dock inte i texten. I det här fallet nämner Skolverket bara det ökade 

behovet av digital kompetens.  

 

Ett annat exempel på en formulering där eleverna positioneras som aktiva deltagare är 

följande utdrag: “[eleverna ska] utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera 

information. Genom dessa kunskaper [...] kopplade till digital kompetens, entreprenörskap 

och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i såväl arbets- och 

samhällslivet som vid vidare studier” (Skolverket, 2017 s. 3). Formuleringen innebär att 

eleverna “utvecklar” något, vilket betyder att eleverna positioneras som aktiva utifrån ett 

ideationellt perspektiv. Processen i detta exempel utgörs av en handling, det vill säga att 

eleverna “utvecklar” något. Att processen är en handling innebär att någon gör något och i 

detta fall är det eleverna som utför handlingen, vilket därför stärker resonemanget om att 

eleverna är aktiva  deltagarna.  

 

Skolverkets formulering i föregående citat förutsätter dock att eleverna redan besitter de 

aktuella kunskaperna för att kunna utveckla dessa förmågor. Meningen i citatet kan tolkas 

som en del av en pågående utveckling eftersom den är skriven som att man ska bygga vidare 
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på och utveckla något som redan finns. Man kan tänka sig att det pågick en inlärningsprocess 

innan kunskaperna som förutsätts lärdes in och nu övergår den utvecklingen i att omvandla 

dessa kunskaper till förmågor. 

 

4.1.1.2 Elever som passiva deltagare 
I det här avsnittet ges exempel på när eleverna positioneras som passiva deltagare i 

läroplanens formuleringar gällande digitalisering i skolan. Ett exempel är när det i läroplanen 

står att “de ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik [...]” (Skolverket, 2017 s. 3). Subjektet i meningen är “de”, vilket syftar 

tillbaka till eleverna. Eftersom processen utgörs av ordet “ge” som står i passiv form, “ges”, 

innebär det att hela satsen också blir passiv. En passiv sats innebär också att en aktiv 

deltagare saknas. Subjektet, “de”/”eleverna”, blir utsatta för en handling istället för att de 

utför den själva. Vidare innebär detta också att processen i meningen utgörs av en handling. I 

det här fallet ligger det med andra ord på någon annan att ge eleverna möjlighet att utveckla 

ett hållbart förhållningssätt till tekniken. Därmed positioneras eleverna med andra ord som 

passiva deltagare i detta citat. 

 

Även om eleverna positioneras som passiva i exemplet ovan kan man ändå tyda vilken digital 

kompetens som Skolverket anser att eleverna bör besitta eller utveckla. I detta fall handlar det 

dock istället om att någon annan ska ge eleverna möjlighet att utveckla dessa kunskaper och 

förmågor. Ansvaret vilar därför inte på eleverna, utan de förväntas bara ta till vara dessa 

möjligheter för att kunna bli mer kritiska och ansvarsfulla i sitt förhållningssätt till 

digitaliseringen, vilket Skolverket (2017) anser är viktigt i dagens skola. I och med detta 

skulle man kunna göra tolkningen att även om eleverna positioneras som passiva, kan 

meningen ändå säga något om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna ska utveckla. 

  

I den allmänna läroplanen finns det även exempel på där eleverna positioneras som passiva 

deltagare, men där en aktiv deltagare också förekommer. Ett av dessa exempel är följande 

utdrag: “[i] ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas 

digitala kompetens” (Skolverket, 2017 s. 3). Processen utgörs även i detta fall av en handling 

eftersom ordet “bidra” innebär att en handling utförs. Utifrån textens ideationella struktur kan 

man därför här se att skolan blir den aktiva deltagaren eftersom att det är skolan som “ska [...] 

bidra” till något.  
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För att eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens behöver de också få en djupare 

förståelse för digitaliseringens påverkan. Detta formulerar Skolverket i följande mening: 

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling” (Skolverket, 2017 s. 3). Här kan samma analys göras av 

passiva respektive aktiva deltagare som i exemplet i föregående stycke. Det som blir särskilt 

intressant i samband med dessa citat är dock hur de också kan tolkas utifrån frågan om vilken 

digital kompetens som elever behöver besitta. I citaten kan man utläsa att eleverna - som 

passiva deltagare - inte nödvändigtvis förväntas ha fullt utvecklade kunskaper om digitala 

verktyg och dess påverkan på individ och samhälle, men att de åtminstone måste ha en grund 

att bygga vidare på. På så vis blir det också möjligt för eleverna att få chansen att utveckla 

den digitala kompetens de redan besitter och fördjupa förståelsen för effekterna av 

digitaliseringen. 

 

Eleverna positioneras oftast som passiva i samband med processer där eleverna “ska ges” 

något. Det handlar vanligtvis om att eleverna ska ges möjligheter eller förutsättningar för att 

utveckla sina kunskaper och förmågor. Utifrån denna tolkning kan man också säga att även 

om eleverna är passiva i själva formuleringen, ska processen leda till att eleverna får 

möjligheten att själva utföra en egen process.  

 

4.1.1.3 Skolan som aktiv deltagare 
Det är inte bara den digitala kompetensen i sig som är viktig. Eleverna behöver också lära sig 

att inta ett kritiskt förhållningssätt till tekniken, vilket också bör återspeglas i hela 

skolverksamheten. Skolverket skriver till exempel att “[a]lla som arbetar i skolan ska [...] i 

skolans arbete med normer och värden uppmärksamma de möjligheter och risker som den 

ökande digitaliseringen medför” (Skolverket, 2017 s. 7). Subjektet i den här meningen syftar 

till alla som arbetar i skolan, vilket innebär att eleverna exkluderas eftersom de inte har en 

anställning i skolan. Det intressanta är här också att verbet “uppmärksamma” används och 

därmed också blir en del av processen. Här kan man tala om en skillnad i grad vad gäller 

funktionen av processen i satsen. Det är inte förmågan att se möjligheter eller risker som ska 

utvecklas. Dessa risker och möjligheter ska bara “uppmärksammas”. Den handling som 

processen symboliserar blir därför inte att utveckla något, utan bara att belysa något.  
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Att Skolverket skriver “alla som arbetar i skolan” kan också tolkas som att det inte finns 

några undantag för vilka detta gäller. Även om mycket av det som står i läroplanen ofta faller 

på läraren, med rektorn som ytterst ansvarig, inkluderas här även övrig personal på skolan. 

Detta kan därför också inkludera personal som kanske inte lika uppenbart arbetar med sådant 

som rör digitalisering. För att gå vidare med själva analysen av detta citat kan man därför 

utifrån ett ideationellt perspektiv också argumentera för att alla skolans anställda därför intar 

en aktiv deltagarroll. 

 

För att de som arbetar i skolan ska kunna uppmärksamma möjligheter och risker med 

digitaliseringen förutsätter detta också att de besitter vissa grundkunskaper om den digitala 

utvecklingen och hur den påverkar såväl individen som samhället. Här kan man med andra 

ord också göra tolkningen att det därför är viktigt för alla skolanställda att hålla sig 

uppdaterade vad gäller teknikens utveckling i allmänhet och skolans digitala verktyg i 

synnerhet.  

 

För att gå vidare till ett exempel där läraren positioneras som aktiv, skriver Skolverket att 

“läraren ska [...] organisera och genomföra arbetet så att eleven [...] får möjlighet att använda 

digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling[en]” (Skolverket, 2017 s. 6). 

Detta citat är väldigt rakt på sak och tydligt vad gäller vem som ansvarar för vad. Det blir 

alltså enkelt att utifrån ett ideationellt perspektiv peka ut läraren som den aktiva deltagaren. I 

det här fallet är det dock inte direkt en fråga om att läraren behöver besitta någon specifik 

digital kompetens. Istället ska läraren vara ledande i arbetet och organisera det på ett sätt som 

gör att eleverna i sin tur kan utveckla sin digitala kompetens. Man skulle därför kunna säga 

att citatet innehåller två typer av processer, där “ska organisera” och “genomföra” utgör den 

första aktiva processen som är handlingar och utförs av läraren. Detta för att eleven sedan i 

sin tur ska kunna utföra nästa indirekta process, vilken innebär att använda de digitala 

verktygen på ett kunskapsfrämjande sätt. Den indirekta processen består av orden “får 

möjlighet att använda” vilket också tillhör processkategorin handling, men eftersom att få 

eller ta emot något inte anses vara en aktiv handling, blir eleverna heller inte aktiva deltagare. 

Här blir det alltså mycket mer konkret vem som har ansvaret och vad som ska göras i 

jämförelse med tidigare exempel där alla som arbetar i skolan inkluderas. 

 

Ett sista exempel på hur skolan direkt eller indirekt positioneras som aktiva är nedanstående 

citat som visar på att rektorn har ett övergripande ansvar för hela skolan och 
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utbildningsverksamheten. Vad gäller arbetet med digitalisering är det enligt Skolverket 

“rektorns ansvar [att se till att] utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och förutsättningar att 

använda [...] lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. [...] digitala verktyg” (Skolverket, 

2017 s. 11). Med tanke på att Skolverket använder ordet “tidsenlig” skulle detta kunna tolkas 

som att rektorn ska se till att utbildningen följer teknikens och samhällets utveckling. Här blir 

det därför också tal om att rektorn måste besitta en viss digital kompetens för att kunna 

uppfylla detta krav. Rektorn måste hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen för att 

kunna se till att utbildningen är tidsenlig.  

 

Vidare kan processen förstås utifrån den passiva konstruktion som Skolverket använder sig 

av genom att verben “utformas” och “ges” är skrivna i passiv form. Som exempel kan man 

studera vad processen “ges” refererar till, vilket i detta fall är “eleverna”. Eftersom processen 

är passiv handling är det dock inte eleverna som förväntas vara aktiva. Passiveringarna 

innebär också att det inte finns någon direkt aktiv deltagare, men eftersom att det skrivs ut 

som att det är rektorns ansvar kan man också tolka det som att rektorn blir aktiv genom att 

han eller hon ska se till att processen genomförs. Processen syftar alltså till att rektorn 

ansvarar för att utforma utbildningen på ett sätt som genererar att eleverna i sin tur kan ta 

emot och få tillgång till användandet av digitala verktyg. 

 

4.1.2 Textuell analys av läroplanen 

I läroplanen finns det många långa nominalfraser, vilket är typiskt för en nominal text. Ett 

exempel på detta är följande mening “Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den 

tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta” (Skolverket, 2011 s.3). Ett annat tecken på 

att det är en nominal text är att de långa meningarna i texten oftast beror på de långa 

nominalfraserna, uppräkningar eller flera samordningar. Ett exempel på en samordning och 

uppräkning kan vara följande citat “Genom dessa kunskaper och förhållningssätt kopplade 

till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor 

som är viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som vid vidare studier” (Skolverket, 2011 

s.3).  Genom att använda sig av samordningar och uppräkningar lyckas Skolverket också 

förmedla mycket information på färre meningar. Texten blir med andra ord väldigt 

informationstät, vilket också är typiskt för nominala texter, särskilt de som är 

verksamhetsreglerande. 
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En nominal text kännetecknas också av att substantiv används i större utsträckning än 

pronomen. Detta syns i läroplanen på så sätt att när deltagarna nämns i texten görs detta oftast 

genom att Skolverket skriver, till exempel, substantiven “eleven/eleverna”, “läraren” eller 

“rektorn”. Detta görs oftast även om deltagaren nyligen har nämnts i samma eller föregående 

mening; “Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (Skolverket, 2011 s.3). I föregående citat hade 

Skolverket lika gärna kunnat använda pronomenet “de” vid den andra gången eleverna 

nämns, men de väljer ändå att skriva “eleverna” igen. Detta styrker också tanken om att 

texten är mer nominal än verbal eftersom substantiven tar plats på bekostnad av pronomenen. 

Genom att använda sig av substantivet “eleverna” blir Skolverket också ännu tydligare med 

vilka texten handlar om; det blir inte utrymme för andra tolkningar, även om det i just detta 

fall kanske ändå hade varit svårt att tolka det på andra sätt om pronomenet “de” hade använts 

istället. 

 

Att läroplanen framstår som en mer nominal än verbal text är inte så överraskande med tanke 

på Hellspong och Ledins (2013) definition av nominal text. Syftet med läroplanen är att den 

ska vara informerande och styrande, eller konstaterande som Hellspong och Ledin (2013) 

också beskriver nominala texter. Läroplanen ska inte ge upphov för ett alltför stort 

tolkningsutrymme och behöver rimligen därför också vara väldigt informationstät för att så 

lite som möjligt ska vara upp till mottagaren att tolka.  

 

Utifrån definitionen av de lexikogrammatiska dimensionerna specifik och allmän skulle man 

kunna tänka sig att läroplanen faller under den specifika dimensionen. Detta eftersom 

läroplanen är ett styrdokument som ska specificera exakt vad skolan ska göra och vilket 

ansvar skolan har. Efter närmare analys av texten visar det sig dock att texten är mer allmän 

än specifik. I en allmän text är substantiven övervägande enkla, vilket också är fallet i 

läroplanen där endast 16 av 133 substantiv i de analyserade utdragen är sammansatta. Även 

om enkla substantiv dominerar är många av orden i hela texten långa, vilket tyder på att 

texten är mer specifik snarare än allmän. De långa orden är också ord som är väldigt vanliga i 

texter som rör skolan, såsom “digitalisering”, “utveckling” och “kunskapssökande”. Dessa 

skolspecifika ord är dock inte nödvändigtvis fackord vars förekomst är vanligare i specifika 

texter. Därför kan detta tyda på att även om orden är långa så är texten mer allmän än 
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specifik. Avsaknaden av fackord kan bero på att texten ska vara lätt att förstå för gemene man 

eftersom läroplanen är ett offentligt dokument.  

 

Även om texten lutar åt att vara mer specifik i vissa avseenden, tyder analysen ändå 

övervägande på att den är allmän. Denna tolkning stärks också ytterligare när man tittar på 

meningsuppbyggnaden och huruvida höger- eller vänstertunga meningar är vanligast. I de 

utdrag ur läroplanen som har analyserats har högertunga meningar dominerat, vilket är 

typiskt för en allmän text. 

 

Texten upplevs vid första anblick som specifik eftersom den rakt på sak på så sätt att den är 

tydlig i sitt innehåll och använder sig av skolspecifika ord, om än ej fackord. Vid närmare 

analys blir det som sagt dock tydligt att texten egentligen lutar mer åt det allmänna hållet.  

 

Utifrån de lexikogrammatiska dimensionerna konkret och abstrakt kan man se att läroplanen 

lutar åt båda hållen vad gäller användningen av abstrakta respektive konkreta substantiv. Det 

finns gott om båda typer av substantiv i texten och ingen av dem kan sägas dominera. Utifrån 

detta kriterium är det alltså svårt att fastställa huruvida texten är konkret eller abstrakt.  

 

Om man istället utgår ifrån ett annat kriterium, nämligen till vilken grad första och andra 

personens pronomen förekommer, kan man dra en annan slutsats. Första och andra personens 

pronomen saknas helt och hållet i utdragen från läroplanen. Detta är typiskt för en abstrakt 

text. Utifrån detta kriterium är det med andra ord lättare att säga att texten lutar åt det 

abstrakta.   

 

Verben i en abstrakt text är oftast passiva. I utdragen ur läroplanen är det dock övervägande 

aktiva verb, vilket istället tyder på att texten är mer konkret. Med tanke på att de analyserade 

utdragen dock bara är en liten del av hela läroplanen, är det svårt att dra en slutsats vad gäller 

hela texten. Man kan dock säga att vad gäller de formuleringar som rör digitalisering är 

texten, i det här avseendet, mer konkret än abstrakt eftersom endast 7 av 20 huvudverb är 

passiva.  

 

Texten är nominal, allmän och en blandning av abstrakt och konkret. Att texten ligger inom 

ramen för dessa dimensioner är föga förvånande eftersom det är ett offentligt dokument som 

är välskrivet och väl genomtänkt. Texten är informationstät och konstaterande vilket är 
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typiskt för offentliga och statliga dokument och även kännetecknande för nominala texter. 

Vad gäller den allmänna dimensionen finns det dock vissa oklarheter. Hellspong och Ledin 

(2013) menar att byråkratiska dokument, som läroplanen, oftast är specifika. Därför är det 

något oväntat att läroplanen inte framstår som specifik i denna analys. Detta skulle dock 

kunna förklaras genom att läroplanens syfte är att vara väldigt tydlig och formell men 

samtidigt lätt att förstå. Vad gäller konkret och abstrakt skulle läroplanen kunna tolkas som 

konkret vilket inte är typiskt för byråkratiska texter. Dock är texten väldigt formell med tanke 

på avsaknaden av första och andra personens pronomen, vilket är typiskt för en abstrakt text. 

Eftersom läroplanen är ett offentligt dokument ska den också vara mer formell och därför bör 

kanske avsaknaden av dessa pronomen väga tyngre i en sådan här analys.   

 

4.2 Ämnesplanen för svenska  

I det här avsnittet redovisas analysen av ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan. 

Digitaliseringen har inte bara präglat den allmänna läroplanen, utan också ämnesplanerna för 

gymnasieskolan. I ämnesplanen för svenska står det att “[s]amhällets utveckling och 

digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation” (Skolverket, 2011 

s. 1). I ämnesplanen finns det med andra ord ett uppenbart fokus på språk och språkbruk, i 

jämförelse med den allmänna läroplanen som har ett mer övergripande fokus. 

4.2.1 Ideationell analys av ämnesplanen 

 
Fig. 2. Deltagare (aktiva och passiva) i ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan. 
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Figur 2 ska läsas av på samma sätt som figur 1. I figur 2 presenteras en sammanställning av 

antalet tillfällen som elever, lärare och rektorer positioneras som aktiva respektive passiva 

deltagare i ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan. I jämförelse med figur 1 tillkommer 

här ytterligare en kategori, deltagare (indirekt, aktiv), vilken syftar till hur lärare och elever 

indirekt positioneras i det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Denna tredje kategori 

adderades för att förtydliga det faktum att det centrala innehållet är formulerat på ett sätt som 

ger varken ett formellt eller egentligt subjekt och därmed inte heller någon explicit deltagare. 

Därför blir det svårt att göra en analys på liknande sätt som gjorts hittills i den här analysen. 

Istället kommer analysen av det centrala innehållet att innebära en undersökning av indirekta 

processer och deltagare, såväl passiva som aktiva. 

 

4.2.1.1 Elever som aktiva deltagare 
Det första citatet hämtat ur det centrala innehållet för Svenska 1 är som följer: “Användning 

av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra 

muntliga framställningar” (Skolverket, 2011 s. 2). Med detta menas att undervisningen ska 

behandla detta innehåll. I citaten skulle man utifrån ett ideationellt perspektiv säga att det 

indirekt är eleverna som är aktiva även om de inte nämns. Detta på grund av att det är 

eleverna som ska utföra muntliga framställningar och dessutom kunna göra det med hjälp av 

digitala hjälpmedel. Samtidigt kan man också argumentera för att läraren positioneras som en 

aktiv deltagare eftersom det är läraren som ser till att det centrala innehållet behandlas i 

samband med undervisningen.  

 

I följande citat är det istället fokus på skrivande och textbearbetning utifrån ett digitalt 

perspektiv: “Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och 

samarbete när det gäller texter” (Skolverket, 2011 s. 3). Inte heller i detta citat nämns 

eleverna trots att det är de som är de indirekta aktiva deltagarna utifrån det ideationella 

perspektivet. Det finns dock inget subjekt som kan styrka tanken om en aktiv, eller passiv, 

deltagare. Däremot kan man ändå, med utgångspunkt i textens ideationella nivå, tala om en 

process som tar plats i citatet. Denna process utgår från förekomsten av “användning av 

digitala verktyg [...]” (Skolverket, 2011 s. 3). Även om citatet inte är skrivet med en tydlig 

verbfras som förklarar processen, kan man se nominalfrasen som utgör hela satsen som en 

beskrivning av en form av process som i detta fallet är en handling. Detta innebär därför 
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också indirekt att denna tänkta process utförs av en indirekt aktiv deltagare, vilket även i detta 

fall blir eleverna. Detta eftersom eleverna som sagt är de som ska kunna använda de digitala 

verktygen på olika sätt och för olika syften. 

 

Båda dessa utdrag ur det centrala innehållet för svenska i gymnasieskolan förutsätter att 

eleverna besitter tillräckliga kunskaper för att kunna använda de digitala verktyg som finns 

tillgängliga för till exempel textbearbetning eller presentationstekniska hjälpmedel. Man 

skulle dock också kunna göra tolkningen att det centrala innehållet, som finns till för att 

besluta om vad som ska ingå i undervisningen, inte syftar till kunskaper som eleverna redan 

har och ska fortsätta att utveckla. En del av det centrala innehållet skulle därför också kunna 

innebära att eleverna förväntas ta till sig dessa nya kunskaper som en del av undervisningen. 

Utifrån den tolkningen kan man i så fall inte säga att formuleringarna i utdragen ovan 

förutsätter någon särskild digital kompetens hos eleverna, utan istället syftar till att detta är 

något som eleverna ska utveckla under undervisningens gång. 

 

4.2.1.2 Elever som passiva deltagare 
I den del av ämnesplanen som förklarar ämnets syfte är det tydligare framskrivet vilka 

deltagare som är inkluderade i processen. Detta eftersom syftet, till skillnad från det centrala 

innehållet, är en löpande text istället för en punktlista. Ett exempel på detta är i följande citat 

där Skolverket skriver att “[g]enom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital 

textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2011 s. 1). Processen som tar 

plats i citatet bygger på verbfrasen “ska [...] ges förutsättningar” (Skolverket, 2011 s. 1), 

vilket därför blir processen utifrån ett ideationellt perspektiv på texten. Eftersom processen 

“ges” är skrivet som en passiv handling, innebär det att det inte är eleverna som positioneras 

som aktiva deltagare utifrån en ideationell tolkning. Formuleringen förutsätter istället med att 

någon annan ska ge eleverna rätt förutsättningar för att kunna utvecklas.  

 

För att man ska kunna ge eleverna rätt förutsättningar för att utveckla sina förmågor 

förutsätter det också att man har kunskap om hur den vidgade digitala textvärlden fungerar. 

Man behöver därför också förstå att “en vidgad digital textvärld” kan vara ett komplicerat 

begrepp, som kan vara svårt att göra en konkret tolkning av. En textvärld innefattar alla olika 

typer av texter som skrivs. I och med digitaliseringen kan man sedan tala om en digital 
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textvärld, där även texter som produceras med hjälp av digitala verktyg inkluderas. Redan här 

kan man tala om en vidgad textvärld där utbudet idag är betydligt större än vad det tidigare 

har varit. Om man sedan ska tala om en vidgad digital textvärld, behöver man inkludera även 

de interaktiva och föränderliga texterna som Skolverket skriver om. Idag kan det vara svårt 

att skilja på vad som är eller inte är en text. Eftersom olika texter dock alltid varit en central 

del av svenskundervisningen, är det därför också extra viktigt att den digitala kompetensen 

inkluderar kunskaper om just text. Detta är bara en tolkning av vilken typ av digital 

kompetens som kan behövas i detta sammanhang.  

 

Vidare står det i ämnesplanen för svenska att “[e]leverna ska ges möjlighet att bygga upp en 

tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- 

och samhällsliv” (Skolverket, 2011 s. 1) och att “[d]e ska också ges möjlighet att utveckla 

sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för 

vidare studier” (Skolverket, 2011 s. 1). Om man analyserar utdragen utifrån textens 

ideationella nivå, positioneras eleverna som passiva deltagare i båda citaten. Detta eftersom 

att eleverna blir utsatta för processen som pågår i båda satserna, snarare än att de själva utför 

något aktivt.  

 

Likt tidigare citat i analysen använder Skolverket sig av den passiva verbformen “ges” för att 

beskriva processen i föregående två citat, vilken utgör en handling. Utifrån det ideationella 

perspektivet är det alltså någon annan som utför processen och därmed blir den aktiva 

deltagaren; denna aktiva deltagare är dock inte omnämnd i den faktiska texten. Dock skulle 

man kunna argumentera för att denna aktiva deltagare skulle kunna vara läraren eftersom det 

är läraren som leder arbetet i klassrummet. Läraren är därför också den som ytterst kan ge 

eleverna möjligheter att utveckla sina färdigheter och förmågor. 

 

Att eleverna positioneras som passiva i dessa fall innebär också att ansvaret för deras 

utbildning förflyttas från dem själva till någon annan. I och med dessa formuleringar kan 

Skolverket därför också se till att skolan bär ansvaret för att utbildningen genomförs på rätt 

sätt. Även om eleverna förväntas ta ett visst ansvar för sin utbildning måste det yttersta 

ansvaret ändå ligga på skolan eftersom det också är skolan som ska förmedla kunskaperna 

och färdigheterna som eleverna ska införskaffa sig. 
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4.2.1.3 Skolan som aktiv deltagare 
Det sista citatet i den här analysen är hämtat ur det centrala innehållet för Svenska 1 och lyder 

som följer: “Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk” (Skolverket, 2011 s. 3). Med 

tanke på syftet med det centrala innehållet, innebär detta citat att eleverna ska skaffa sig 

kunskap om digitaliseringens effekter, men att det är lärarens uppgift att se till att detta 

inkluderas i undervisningen. Utifrån det ideationella perspektivet kan man därför säga att 

läraren indirekt blir den aktiva deltagaren. Läraren måste med andra ord ha tillräckliga 

kunskaper om digitaliseringens inverkan på språket för att kunna förmedla dessa till eleverna. 

Skolverkets formulering förutsätter därför också att läraren har förståelse för hur 

digitaliseringen till exempel kan både främja och hämma språkets utveckling. 

 

4.2.2 Textuell analys av ämnesplanen 

Utdragen från ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan är mer nominala än verbala. 

Ämnets syfte domineras av långa nominalfraser vilket är typiskt för en nominal text. I det 

centrala innehållet för de olika kurserna i svenska är texten strukturerad i punkter där varje 

punkt består av enbart nominalfraser och inga verb eller pronomen; “Muntlig framställning 

med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och 

övertygande” (Skolverket, 2011 s.1). Allt detta tyder med andra ord starkt på att ämnesplanen 

är nominal.  

 

Något annat som är typiskt för en nominal text och som också återfinns i ämnesplanen är att 

långa meningar oftast beror på samordningar och uppräkningar. Ett exempel på detta är 

följande mening ur ämnets syfte; “I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för 

presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter” (Skolverket, 

2011 s.1). Vad gäller det centrala innehållet i ämnesplanen går det inte att dra några slutsatser 

om meningslängd eftersom den delen av texten inte utgörs av fullständiga meningar. Dock 

kan man kanske ändå säga att de långa formuleringarna i det centrala innehållet beror på 

långa nominalfraser eftersom det endast finns nominalfraser i den delen. I det stora hela är 

ämnesplanen för svenska med andra ord en nominal text.  

 

Vad gäller de lexikogrammatiska dimensionerna specifik och allmän kan man börja med att 

titta på om substantiven är enkla eller sammansatta. I ämnesplanen förekommer sammansatta 

substantiv mer frekvent än enkla substantiv, vilket tyder på att texten är mer specifik än 

allmän. Några exempel på sammansatta substantiv i ämnesplanen är följande ord: 
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“mottagaranpassning”, “presentationstekniska” och “språkförmåga”. I ämnesplanen 

förekommer även många överlånga ord vilket är ytterligare ett kriterium för en så kallad 

specifik text. Att en text har många överlånga ord är ganska rimligt om den också innehåller 

många sammansatta substantiv.  

 

Att en specifik text domineras av vänstertunga meningar är dock något som inte riktigt 

stämmer helt överens med ämnesplanen. I ämnets syfte är det istället de högertunga 

meningarna som förekommer mer frekvent, såsom “Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en 

vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2011 s.1). Här 

finns det alltså tecken på att texten är mer allmän än specifik.  

 

Det är också svårt att säga något om vänster- kontra högertunga meningar när det kommer till 

det centrala innehållet eftersom det inte finns några fullständiga meningar där. Eftersom den 

delen av ämnesplanen är till för att bestämma vad som ska behandlas i undervisningen skulle 

man dock kunna tänka sig att meningarna skulle bli vänstertunga om man avslutade dem; 

“Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och 

förbättra muntliga framställningar [ska behandlas i undervisningen]” (Skolverket, 2011 s.1). 

Om man väljer att dra den här slutsatsen skulle texten istället ha övervägande vänstertunga 

meningar och därmed också uppfattas som mer specifik. Det är dock svårt att rättfärdiga en 

sådan här tolkning eftersom den baseras enbart på spekulationer kring hur Skolverket skulle 

ha kunnat skriva om de ville skriva fullständiga meningar. Det finns egentligen ingenting som 

säger att de faktiskt hade skrivit som i exemplet ovan om de hade velat skriva på det sättet. 

 

I ämnesplanen finns det många abstrakta substantiv, särskilt verbalsubstantiv såsom 

“användning” eller “undervisning”, vilket tyder på en abstrakt text. Vad gäller mängden 

passiva verb innehåller texten många sådana; formuleringen “eleverna ska ges” förekommer i 

nästan varje mening. Detta är ytterligare ett tecken på att texten är abstrakt. Första och andra 

personens pronomen förekommer inte överhuvudtaget i ämnesplanen och därmed uppfyller 

texten ännu ett kriterium för en abstrakt text.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ämnesplanen är nominal, specifik och abstrakt. Att 

ämnesplanen är nominal stämmer bra överens med tanken om att en sådan här typ av text ska 

vara informationstät och välplanerad. Att texten är specifik är inte heller särskilt oväntat 
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eftersom offentliga och byråkratiska texter ofta är specifika. Samma sak gäller för den sista 

dimensionen. Hellspong och Ledin (2013) skriver att dessa typer av texter också ofta är 

abstrakta.  

 

5. Diskussion och slutsats 

Innan man diskuterar resultatet av hur de olika deltagarna positioneras i styrdokumenten, kan 

det vara lämpligt att först dra några slutsatser om vilken typ av text man har att göra med och 

hur detta kan ha påverkat Skolverkets val av formuleringar. Utifrån den textuella analysen 

kan man se att de dimensioner som både läroplanen och ämnesplanen främst passar in på 

lutar åt samma håll som byråkratiska texter ofta gör. Detta styrker alltså tanken om att 

läroplanen och ämnesplanen är viktiga dokument som bör läsas och följas med noggrannhet. 

Man bör dock också belysa skillnaden mellan specifik och allmän som kommer fram i 

analyserna av läroplan respektive ämnesplan. Trots att både läroplanen och ämnesplanen är 

offentliga, byråkratiska och formella dokument kan man rimligtvis se att det finns en liten 

skillnad i att läroplanen, i förhållande till ämnesplanen, har en roll som syftar till att vara mer 

övergripande. Därför är det kanske inte så konstigt att analysen pekar på att läroplanen lutar 

mer åt det allmänna hållet medan ämnesplanen istället lutar mer åt det specifika hållet. 

 

Även om styrdokumenten förmodligen inte är skrivna med dessa dimensioner i åtanke, kan 

man ändå tydligt se att de i stora drag följer normen för offentliga och byråkratiska texter. 

Därför kan man också dra slutsatsen att Skolverkets val av formuleringar är lämpliga för 

texternas syften. Det är inte särskilt oväntat att både läroplanen och ämnesplanen är skrivna 

på ett sätt som gör dem informationstäta och tydliga eftersom deras syfte är att förmedla 

viktig information utan att lämna ett alltför stort tolkningsutrymme. 

 

Om man nu går vidare till resultatet av den ideationella analysen och gör en jämförelse av hur 

elever, lärare och rektor positioneras i läroplanen respektive ämnesplanen man se att eleverna 

oftas är passiva i båda. Däremot positioneras eleverna bara som indirekta aktiva deltagare i 

ämnesplanen (se fig. 2), till skillnad från i läroplanen där de uttryckligen omnämns som 

aktiva deltagare vid vissa tillfällen (se fig. 1).  I både läroplanen och i ämnesplanen är lärarna 

alltid aktiva när de är deltagare i processen. Detta kan bero på att läraren är den som leder 

arbetet i klassrummet. Rektorn har det övergripande ansvaret och därför är det inte helt 

oväntat att rektorn endast positioneras som aktiv i läroplanen än i ämnesplanen. Detta 
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eftersom läroplanen är mer övergripande för hela skolverksamheten medan ämnesplanen 

ligger närmare det lärarspecifika arbetet.  

 

Att elever, lärare och övrig personal positioneras som aktiva eller passiva i samband med 

formuleringar rörande digitalisering i skolan, har betydelse för vilken digital kompetens som 

de förväntas besitta eller utveckla. Genom den ideationella analysen kan man säga något om 

vem som förväntas göra vad och genom processerna som tar plats i satserna kan man också 

utläsa vilken digital kompetens som förutsätts för att arbetet ska kunna genomföras.  

 

När den som tilltalas i texten förväntas utföra en process kräver det också vissa kunskaper för 

att processen ska utföras på rätt sätt. I läroplanen positioneras eleverna oftast som passiva 

vilket innebär att det är någon annan som det förväntas något av. I de allra flesta fall är det 

rimligtvis läraren som blir den indirekta aktiva deltagaren eftersom läraren också är den som 

leder arbetet i klassrummet. Samtidigt skulle man dock kunna argumentera för att, rektorn 

som skolledare, har det allra yttersta ansvaret för utbildningen, vilket också framkommer i de 

delar då rektorn explicit positioneras som aktiv deltagare. Om man dock återgår till tanken 

om att läraren indirekt blir den aktiva deltagaren i de fall då eleverna positioneras som 

passiva, skulle man också kunna dra slutsatsen att läraren därför bör ha en väl utvecklad 

digital kompetens för att kunna ta sig an de delar av utbildningen som rör digitalisering. 

Läraren behöver alltså ha kunskaper om såväl digitaliseringen i sig som de möjligheter och 

utmaningar eller konsekvenser den medför.  

 

Läraren måste därför också själv ha rätt kompetens för att kunna hantera de aktuella digitala 

verktygen, vilka eleverna förväntas använda i skolan. I förlängningen måste självklart 

eleverna själva också lära sig att hantera dessa verktyg eftersom det är en del av målen för 

utbildningen. Vidare skulle vikten av denna typ av digital kompetens kunna kopplas till det 

ökade samhälleliga behovet av tekniska kunskaper. I och med att dagens samhälle är så 

beroende av tekniken kan det därför också uppstå problem när det finns brister i 

kompetensen. Dessa brister kan i sin tur påverka individen negativt genom att man känner sig 

mindre inkluderad. Därför blir det också särskilt viktigt att alla elever får möjligheten att 

utveckla sina förmågor att använda digitala verktyg, vilket också framgår i Skolverkets 

publikationer (Skolverket, 2017, 2018, 2019). 
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Detta skulle vidare kunna kopplas till Parnes (2015) tanke om det datalogiska tänkandet. 

Utifrån Parnes (2015) resonemang kring datalogiskt tänkande innebär det att behärska 

färdigheter som kräver en vana att kunna hantera komplexitet. Eftersom datalogiskt tänkande 

innebär att bland annat klara av att samarbeta och kommunicera med andra, att ha uthållighet 

i samband med problemlösning och även ha tolerans för osäkerhet och tvetydighet, så blir 

också den attityd som Klasander (2017) pratar om väldigt avgörande för ett lyckat datalogiskt 

tänkande. Man kan därför dra slutsatsen att det datalogiska tänkandet är en del av den digitala 

kompetens som Klasander (2017) strävar efter. Att lärare och elever måste ha eller ges 

möjlighet att utveckla digitala kompetenser är därför också viktigt för att kunna kommunicera 

och samarbeta utifrån det som Parnes (2015) lägger fram i sin studie om datalogiskt 

tänkande. 

 

Att eleverna ibland positioneras som passiva i samband med att läraren intar en aktiv 

deltagarroll skulle kunna kopplas till tanken om den proximala utvecklingszonen (ZPD). 

Skolverket (2017) skriver också att eleverna i samband med användning av digitala verktyg 

“successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar” (Skolverket, 2017 

s. 7), vilket indirekt symboliserar just den proximala utvecklingszonen. ZPD handlar om vad 

eleverna kan på egen hand och vad som är nästa steg i inlärningsprocessen (Poehner, 2012). 

När eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg först med stöd av läraren och sedan 

mer självständigt, tar de också nästa steg i den proximala utvecklingszonen. På så vis blir det 

också ett sätt för läraren att ge eleverna rätt förutsättningar för att utveckla sina kunskaper 

och förmågor, vilka de sedan kan använda på egen hand utan stöttning av läraren och därmed 

tar nästa steg i den proximala utvecklingszonen. 

 

Att lärare och elever positioneras olika i samband med användningen av digitala verktyg, 

innebär också att olika typer av lärande blir möjligt. Det flexibla lärandet som Skolverket 

(2018) talar om är en typ av lärmodell som blir aktuell i detta sammanhang. Kombinationen 

av traditionella analoga och nya digitala verktyg gör att läraren måste besitta en viss digital 

kompetens för att aktivt kunna guida eleverna i användningen av dessa verktyg. Om man 

återkopplar till den inledande frågan i denna uppsats vad gäller betydelsen av den digitala 

kompetensen, kan man alltså säga att den har en viktig roll i undervisningen. Detta inte bara 

för att den digitala kompetensen möjliggör ett flexibelt lärande utan också för att den utgör en 

viktig del av elevernas utveckling och samhället i sin helhet. 
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För att ytterligare betona vikten av digital kompetens hos lärare, elever och övriga personer i 

skolan, kan man titta på hur digitaliseringen har introducerats i skolverksamheten. Skolverket 

(2018) skriver att “[f]å reagerar idag på att eleverna tar del av rörlig bild eller använder 

miniräknare i skolan, trots att dessa verktyg vid införandet medförde stor debatt” (Skolverket, 

2018 s. 65). Införandet av dessa verktyg skapade stor debatt och trots att många hade 

negativa synpunkter på detta, kan man kanske idag se dessa verktyg som en “liknelse i 

process” till vad som har kommit att innebära den stora digitalisering som vi har idag. Med 

facit i hand, kan man med tanke på hur miniräknare och rörlig bild arbetat sig in i skolans 

vardag nästan anta att digitaliseringen kommer fortsätta på liknande sätt. Man kan därför 

tycka att trots motstånd vad gäller införandet av verktyg som rörliga bilder och miniräknare, 

har det visat sig att dessa verktyg är mycket användbara och har därför kommit för att stanna, 

vilket de förmodligen gör åtminstone tills någon ny, uppdaterad variant av tekniskt verktyg 

ersätter dem. Detta händelseförlopp styrker att det förmodligen också är relativt lönlöst att 

försöka motarbeta en skolverksamhet som till stor del samarbetar med digitaliseringen. Det är 

ett faktum att digitaliseringen kommer att fortsätta utvecklas, och likt miniräknaren, är här för 

att stanna. Digitaliseringen har i dagsläget en stadig utveckling och blir hela tiden en allt 

större del av samhället. Med det sagt kanske man snarare ska lägga energin på att bidra till 

dess vidareutveckling, på så sätt att man ser över hur vi kan ta del av den på bästa sätt för att 

effektivisera det som människor i samhället är i behov av. 

 

Slutligen skulle man därför kunna säga att när elever och lärare positioneras som aktiva blir 

de också indirekt en del av digitaliseringen och dess fortsatta utveckling i samhället och 

särskilt i skolan. Detta skulle alltså kunna ses som en förlängning av det egentliga syfte som 

digitaliseringen i skolan har, vilket som sagt är att förbereda eleverna för ett liv i ett samhälle 

som är alltmer beroende av den digitala världen. Det räcker med andra ord inte att enbart 

besitta de allra nödvändigaste kunskaperna för att ha god digital kompetens. Man måste också 

kunna söka en bredare förståelse för hur samhället idag till stor del förankras i det digitala. 

När elever och lärare förväntas besitta och utveckla sina digitala kompetenser innebär det 

också att de ökar den gemensamma kompetensen för vad som är nödvändiga kunskaper för 

dagens globala samhällsmedborgare. 

 

5.1 Begränsningar 

Även om digitaliseringen är en central del i läroplanen är det ändå inte särskilt många 

formuleringar som explicit nämner digitalisering. Därmed får en studie som denna ett väldigt 



32 
 

begränsat stoff att analysera. Vidare kan man också tänka sig att den typ av analys som har 

genomförts i denna uppsats blir problematisk i och med att en del av det Skolverket skriver 

inte har en uttalad aktiv eller passiv deltagare. Därför skulle kanske en annan typ av 

analysmetod vara mer framgångsrik i detta fall.  

 

En annan begränsning är tillgången till tidigare forskning. Eftersom denna studie har ett 

väldigt specifikt fokus, textanalys av läroplanens digitaliseringsinslag, har jag i mitt letande 

efter tidigare forskning inte haft turen att finna något som undersöker detta, mer än att 

digitalisering bara nämns som en mindre framträdande del av studien. Därför har 

möjligheterna att relatera denna studie till tidigare forskning också varit begränsade. Istället 

har jag fått fokusera mer på läroplansanalys i allmänhet och hur Skolverket själva definierar 

digitalisering i läroplanssammanhang. 

 

5.2 Framtida forskning 

Digitaliseringen har utvecklats mycket under de senaste åren och kommer förmodligen att 

fortsätta att utvecklas i samma snabba takt även i fortsättningen. Därför är det viktigt att även 

i fortsättningen studera hur den påverkar skolan och på olika sätt kommer till uttryck i 

skolans verksamhet och styrdokument. Ett lämpligt nästa steg vore därför att också fortsätta 

undersöka tolkningen av digitaliseringens förekomst i läroplanen. Detta skulle dock kunna 

göras med andra typer av metoder än den som har använts i just denna studie. En idé skulle 

kunna vara att istället undersöka hur lärare ser på digitaliseringen i läroplanen, men framför 

allt hur dessa formuleringar i läroplanen realiseras i verksamheten. Vidare skulle man också 

kunna undersöka hur lärares olika nivåer av digital kompetens påverkar tolkningen och 

realiseringen av läroplanens formuleringar gällande digitalisering. 
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