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1. Inledning 

Datorn har sedan flera år tillbaka haft en självklar roll i skolan. Språkundervisningen har 

liksom andra ämnen kommit att inkorporera datorn som ett hjälpmedel för skrivande, 

informationssökande och i någon mån som presentationstekniskt hjälpmedel. Ett alltmer 

utbrett användande av internet och olika datorprogram i arbetsliv, vidare och högre 

utbildning, liksom i andra samhällssammanhang där människor vill göra sin röst hörd, 

har också inneburit att digitala färdigheter måste uppnås genom skolundervisningen. 

Skäl till att i språkundervisningen ägna sig åt digitala färdigheter kan då sammanfattas 

som: Ett behov av att förbereda ungdomar för yrke, högre utbildning samt 

medborgarskap i ett digitalt nätverkande globalt samhälle. 

Hittills har lärare dock saknat ett systematiserat och akademiskt språk för att beskriva 

dessa moment i undervisningen liksom en sammanhållen, vetenskapligt grundad 

beskrivning av de färdigheter som eleverna behöver utveckla i engelskundervisningen.  

 

Projektets syfte 

Mot denna bakgrund är syftet med projekt Digital Literacy att engelsklärare i ett kollegialt 

lärande ska få tillgång till och gemensamt använda ett vetenskapligt grundat språkbruk 

gällande integrering av digitala färdigheter i engelskundervisning. I ett andra steg ska 

lärarna arbeta med att utvidga sin undervisningsrepertoar vad avser 

engelskundervisning i förening med digitala färdigheter, där fokuserad resurs för det 

pedagogiska arbetet är de datorer som eleverna genom ett-till-ett-satsningen har tillgång 

till. Ytterst är syftet att elevers kommunikativa förmåga ska stärkas, att fler elever ska 

möta en engelskundervisning som stimulerar dem att utveckla kunskaper och 

färdigheter i engelska vilket förbereder dem för yrke, vidare utbildning samt en aktiv 

medborgarroll i ett demokratiskt samhälle.  

 

Bakgrund  

Engelsklärarna på Lars Kaggskolan har under en längre tid arbetat med bärbara datorer 

och, många gånger spontant, delat undervisningsidéer med varandra. Inför läsåret 

2015/16 erbjöd sig lektorerna Chris Allen (Lnu) och Jan Berggren (KSGYF) att bistå 

engelsklärarkollegiet på Lars Kaggskolan i Kalmar i utvecklandet av en vetenskaplig 

grund för språkundervisning som drar nytta av datorn som undervisningsresurs, liksom 

att omsätta denna grund i undervisningsaktiviteter. Den vetenskapliga grunden för 

engelskundervisningen erhölls genom att primärt fokusera på den modell för Digital 

Literacy, med andra ord digitala färdigheter, som Dudeney, Hockly och Pegrum (2013) 

utvecklat (se tabell 1).  
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Andra skäl till att fokusera datorn i engelskundervisningen finner vi i skolans uppdrag att 

förbereda ungdomar för dagens yrkesliv (anställningsbarhet), vidare studier och aktivt 

medborgarskap i ett digitalt, globaliserat samhälle. Samma domäner betonas av GERs 

(Gemensamma europeiska ramverket för språk)1, utifrån vilket Skolverket format kraven 

i kurserna engelska 5 till 7 för gymnasieskolan. Den pedagogiska användningen av 

digitala verktyg måste följaktligen förhållas till dessa samhällssammanhang och 

styrdokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2F
Blob%2Fpdf2144.pdf%3Fk%3D2144 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2144.pdf%3Fk%3D2144
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2144.pdf%3Fk%3D2144
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2144.pdf%3Fk%3D2144
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2. Digital literacy som begrepp med en 

vetenskaplig grund 

Begreppet Digital Literacy definierar Dudeney, Hockly och Pegrum (2013, s 2) som:” De 

individuella och sociala färdigheter som krävs för att effektivt kunna tolka, hantera, dela 

och skapa mening i ett allt vidare omfång av digitala kommunikationskanaler.”  

 
The individual and social skills needed to effectively interpret, manage, share and 
create meaning in the growing range of digital communication channels. 

 

I det perspektiv på färdigheter som ryms i begreppet digital literacy ligger en strävan mot 

transformation, med andra ord att undervisningen ska utvecklas i ett sammanhang där 

lärande av språkfärdigheter och digitala färdigheter får berika varandra. Digital literacy 

kan delas upp i fyra huvudområden: Digital literacy med fokus på språket (language) och 

dess kontextuella anpassning, Digital literacy med fokus på information, Digital literacy 

med fokus på social kommunikation samt Digital literacy med fokus på (re)design. 

 

TPACK, en modell för integrering av ny teknik i undervisning 

En förutsättning för det pedagogiska arbetet med digitala färdigheter i 

engelskundervisningen är att innehåll och pedagogik får styra användandet av teknologi 

i lektionsplanering och kursutveckling.  Mishra & Koehler (2006) visar på detta 

perspektiv i sin model TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. I denna 

modell för integrering av ny teknologi i undervisning understryker de att innehållet eller 

kunskapsurvalet och undervisningens organisering ska stärkas via digitala verktyg. 

Datorn i undervisningen ska med andra ord inte få ta överhanden, utan ska istället bistå 

lärarna i det pedagogiska arbetet. Läraren förblir expert med avseende på innehåll och 

pedagogik. Den pedagogiska vinsten ligger i att kombinera innehåll (content 

knowledge), pedagogik (pedagogical knowledge) och teknologi (technological 

knowledge).  Med ett begrepp ur professionsteori så ligger det i lärares discretion eller 

handlingsutrymme att låta innehåll och pedagogik styra användandet av teknologi i 

lektionsplanering och kursutveckling.  
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Bild 1 TPACK-modellen (Mishra & Koehler 2006) 

 

TPACK-modellen visar att digitala verktyg ska ses som möjligheter i undervisningen för 
läraren, samtidigt som ungdomar måste nå kunskaper och färdigheter som förberedelse 
för framtiden i yrke, vidare utbildning och samhällsliv, där digitala verktyg utgör en 
integrerad del.   
 

Som pedagog anpassar man undervisningens organisering efter den enskilda 

situationen. Viktigt är dock att variera undervisningen och att öppna för alla elever att 

möta uppgifter på omdefinieringsnivån (Puenteduras 2011), dvs. uppgifter som 

möjliggörs genom digitala verktyg, vilket ger en transformation av främst 

undervisningens organisering. Exempel utgör elevers skapande av bloggar, podcasts 

(röstinspelningar), liksom användande av Skype in the Classroom där de kommunicerar 

med omvärlden. 

 

Fyra huvudområden och 15 digitala färdigheter 

För att återgå till Digital literacy och dess fyra huvudområden: Digital literacy med fokus 

på språket (language) och dess kontextuella anpassning, Digital literacy med fokus på 

information och källkritik, Digital literacy med fokus på kommunikation i sociala medier 

samt Digital literacy med fokus på (re)design av digitalt ljud- och bildmaterial. 

Inledningsvis är det viktigt att notera att i den pedagogiska praktiken så genomför 

vanligen lärare undervisningsaktiviteter där mer än ett av dessa områden berörs. Många 

av de mer komplexa färdigheterna bygger på mer grundläggande färdigheter. Det viktiga 

är dock att läraren uppmärksammar vilka färdigheter (literacies) olika aktiviteter öppnar 

för, samt att läraren medvetet strävar mot att låta alla elever får ta del av transformativ 

undervisning för att de ska få utveckla olika färdigheter.  

De fyra huvudområdena av digital literacy rymmer sammanlagt 15 digitala färdigheter 

med stigande komplexitet, vilket anges genom vänsteraxeln i tabell 1:  
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Tabell 1 Digital literacies (Dudeney, Hockly och Pegrum, 2013, s 6) 

De tio literacies som aktualiserades i projekt Digital literacy definieras utifrån Dudeney, 

Hockly och Pegrum (2013): 

Print literacy: att kunna förstå och skapa olika texter, vilket inbegriper kunskap om 
grammatik, ordförråd och diskursiva drag, liksom läs- och skrivfärdighet.  
 
Texting literacy: att kunna kommunicera med användande av netspeak, textspeak, t ex 
sms. 
 
Multimedia literacy: att på ett fungerande sätt kunna tolka och skapa texter i olika media, 
främst med hjälp av bild, ljud och video, t ex podcast.  
 
Gaming literacy: att på ett fungerande sätt kunna  navigera, interagera och nå mål i 
spelmiljö.  
 
Mobile literacy: att kunna navigera, tolka information från, bidra med information om, och 
kommunicera genom mobilt internet, vilket inkluderar att kunna orientera sig själv på 
internet (där information från den fysiska världen är integrerad med internet) och 
’augmented reality’ (där webbaserad information är överlagrat den fysiska världen).  
 
Information literacy: att kunna  värdera dokument och artefakter genom att ställa kritiska 
frågor, värdera trovärdighet, jämför källor, och spåra informations ursprung. 
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Personal literacy: att kunna  använda digitala verktyg för att forma och visa en önskad 
identitet online. 
 
Network literacy: att kunna använda sociala och yrkesmässiga nätverk för att filtrera och 
erhålla information; att kommunicera med och informera andra; att samverka och ge 
stöd; att skapa sig ett rykte och sprida inflytande. 
 
Intercultural literacy: att kunna tolka dokument och artefakter från olika kulturella 
sammanhang, 
Liksom att effektivt kunna kommunicera budskap och interagera konstruktivt med 
samtalspartners i olika kulturella kontexter.  
 
Remix literacy: att kunna ge ny mening åt ett innehåll genom kreativ sammanställning 
och/ eller förändring av befintliga texter och artefakter, såsom bilder, men även genom 
tolkning och skapande med utgångspunkt i andras remixer alternativt skapande av verk 
som är en replik på andras remixer. Exempel är förändring av en reklamslogan i syfte att 
förändra det ursprungliga budskapet.  
 
I nästa kapitel presenteras hur dessa literacies kan omsättas i 
undervisningssammanhang. 
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3.  Det praktiska genomförandet  

Följande redogörelse återger de tre delar som det praktiska genomförande av projektet 

bestod av: seminarierna, genomförandet av undervisningsaktiviteterna samt 

fokussamtalet med lärarna om deras erfarenheter av genomförda aktiviteter. Dessa tre 

steg ska dock inte uppfattas om att projektet är avslutat. Ett fortsatt kollegialt lärande 

som bygger på projekt digital literacy finns med i det fortsatta arbetet bland lärarna. 

 

3.1 Seminarierna 

Projekt digital literacy inleddes med två seminarier som hölls i av Chris Allen och Jan 

Berggren. Lärarna introducerades därigenom i begreppet digital literacy (Dudeney, 

Hockly och Pegrum 2013) och dess ramverk samt undervisningsaktiviteter knutna till 

ramverket.   

I det första seminariet fick lärarna inledningsvis en genomgång av språkundervisningens 

förändring över tid, med ett i dag dominerande fokus på kommunikativa färdigheter och 

tillämpad engelska. Mot den bakgrunden har samtidigt datorn som 

kommunikationsverktyg nått en stark ställning. Teknik och engelskundervisning behöver 

följaktligen mötas i språkundervisningen. Detta är grunden för TPACK-modellen, vilken 

anger villkor som det pedagogiska arbetet i språkundervisningen har att hantera. Till 

detta kommer att lärares vidare utveckling ses i dag som en process där kollegor 

tillsammans utvecklar undervisningen, med kunskap på vetenskaplig grund. I syfte att 

konkretisera vad engelsklärare kan arbeta med presenterades därefter den modell för 

digital literacy, med andra ord digitala färdigheter, som Dudeney, Hockly och Pegrum 

(2013) utvecklat (se tabell 1). Seminariet utmynnade i en diskussion om nyttan av att 

som kollegium ha ett gemensamt språk i samtal om utvecklandet av 

engelskundervisning där digitala färdigheter integreras. Tiden var nu mogen att gå 

vidare med planering av konkreta undervisningsaktiviteter.    

I det andra seminariet fick lärarna inledningsvis en övergripande introduktion i de 50 

undervisningsaktiviteter som finns föreslagna av Dudeney, Hockly och Pegrum (2013). 

Några av dessa aktiviteter fick en närmare presentation. Lärarna diskuterade därefter 

vilka digital literacies som de uppfattade att de redan ägnat sig åt. Samtalet övergick till 

att fokusera lärarnas val av undervisningsaktiviteter att pröva framöver. Ett allmänt råd 

de fick var att utnyttja handlingsutrymmet och anpassa valda aktiviteter till 

undervisningsgrupp och de enskilda eleverna. Dessutom betonades vikten av att 

överväga vilka färdigheter (literacies) eleverna skulle nå genom valda aktiviteter. 

Lärarna diskuterade engagerat färdigheter och aktiviteter. I slutet av seminariet hade 

flertalet lärare bestämt sig för vad de ville ta sig an.  
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Under de följande tre månaderna genomförde lärarna valda aktiviteter (se 

Genomförandet av undervisningsaktiviteter).  

 

3.2 Genomförandet av aktiviteter 

De lärare som genomförde undervisningsaktiviteter inom Digital literacy var: Emilia 
Linde, Angelica Sjötång, Jan Berggren, Johan Klintberg, David Smith, Matilda Sahuric-
Bank, Susanne Johansson och Maria Olsén. Tillsammans så arbetade engelsklärarna 
med tio av 16 literacies: Print literacy, texting literacy, multimedia literacy, gaming 
literacy, mobile literacy, information literacy, personal literacy, network literacy samt 
intercultural literacy.  
 
 Sales techniques 
 
Emilia Linde arbetade i en klass på NA med multimedia literacy i en övning kallad Sales 
techniques. Denna uppgift innebar att eleverna arbetade med försäljningstekniker på 
engelska och skapade en annons. Annonsen presenterades som en bild. En del elever 
gjorde bilden direkt i ett drive-dokument, andra använde en slide i Keynote. Med denna 
annons som textunderlag skrev de sedan en analys för att klargöra sina intentioner. 
Slutligen gjorde de inspelningar på sina annonser tillsammans i grupp. Uppgiften anknöt 
därigenom även till information literacy då syftet var att utveckla ungdomarnas kritiska 
hållning till annonser och reklam. 
 
Angelica Sjötång och Matilda Sahuric-Bank genomförde samma aktivitet som Emilia. De 
klasser Angelica genomförde uppgiften i var dels en årskurs två på TE, dels en grupp 
engelska 7 på högskoleförberedande program. Syftet var i båda fallen att ungdomarna 
skulle utveckla sin kritiska medvetenhet om annonsering ur ett kund- och 
genusperspektiv, men även att finna retoriska särdrag för annonser. Matilda lät å sin 
sida en yrkesklass som läser engelska 6 genomföra uppgiften och fokuserade då främst 
på att låta eleverna lära sig diskursiva drag i annonser, samt skapa en annons.  

 
Vox pop  
 
Utöver Sales techniques så lät Angelica en klass på NA ta sig an intercultural literacy 
och multimedia literacy i en uppgift kallad ”Landmarks of Kalmar”. Inspiration till denna 
uppgift hämtade Angelica ur Vox pop (Dudeney, Hockly och Pegrum 2013). Eleverna 
fick i grupper producera filminslag om historiska platser i Kalmar, som engelskspråkiga 
besökare skulle kunna ta del av och skapa sig en bild av Kalmar och Sverige ur ett 
historiskt perspektiv. De olika gruppernas filminslag sammanställdes till en 
sammanhållen film om historiska platser i Kalmar. En uppgift som därmed gav möjlighet 
till arbete med multimedia literacy och intercultural literacy.  
 
Jan Berggren genomförde en uppgift kallad ”Cultural insider and outsider” i en klass på 
TE samt i kursen engelska 7. Inspiration till uppgiften hämtades ur Vox pop. Uppgiften 
innebar att gymnasieeleverna fick möta nyanlända elever på introduktionsprogrammet 
för språk, IMS. Syftet var att finna likheter och skillnader mellan ungdomar från Sverige 
och de länder och kulturer som IMS-eleverna kom ifrån, vad avser vardagsliv och 
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intressen, såväl som tankar om framtiden. Resultatet fick de presentera i en 
röstinspelning (podcast) som senare kunde diskuteras med de elever som ingått i 
projektet. Fokuserade färdigheter var intercultural literacy samt multimedia literacy. I en 
andra uppgift fick eleverna i engelska 7 välja text ur filmmanus och TV-pjäser, s k 
scripts, alternativt skönlitterär text, vilka de sedan bearbetade och presenterade i en 
dramatiserad röstinspelning eller video (vodcast). En del av eleverna valde att klippa 
samman egna dramatiseringar av texter ur olika filmer och pjäser för att därigenom 
åstadkomma en helhet med ett eget uttryck och ny mening. I efterföljande redovisningar 
diskuterades de intryck de digitala produktionerna haft på publiken. Fokuserade 
färdigheter var multimedia literacy och print literacy, men även remix literacy, i de fall 
eleverna gjorde kreativ sammanställning eller förändring av befintliga texter. 

 
Faking it 

 
Johan Klintberg lät en årskurs två på TE arbeta med uppgiften Faking it kopplat till 
amerikanska och brittiska författare. Uppgiften gick ut på att eleverna gruppvis skulle 
skapa en ”fan-page” om en författare på Facebook med hjälp av fakta från nätet och 
klipp från Youtube. I det sammanhanget togs även frågan om upphovsrätt upp, liksom 
möjligheterna som Creative commons ger. Ungdomarna fick på så sätt arbeta med 
information literacy, network literacy och personal literacy. Parallellt med 
Facebookarbetet fick eleverna även förbereda ett muntligt anförande om sina författare. 
Vid dessa redovisningar presenterade några elever även sin variant av ett populärt, 
strategiskt och digitalt kortspel, Hearthstone, där de bytt ut innehållet mot fakta som 
berörde deras författare, Jonathan Swift, hans liv och litterära verk. Därmed visade de 
på gaming literacy och remix literacy, med syftet att låta mottagare lättare ta till sig ett 
innehåll.  
 
Extreme weather samt Codeswitching 
 
David Smith prövade två aktiviteter, Extreme weather och Codeswitching. Förstnämnda 
aktivitet genomförde David i årskurs ett på BA, TE och HV samt årskurs två på NA och 
TE, liksom i engelska 7. Codeswitching avgränsades till elever ur årskurs två på TE och 
NA samt engelska 7. I Extreme weather skrev elever ett blogginlägg, en tweet och ett 
Facebookinlägg för att nå kunskaper om genreskrivande på internet. Dessutom ingick i 
uppgiften att eleverna ska ta ställning till om information som erhölls från internet är 
faktabaserad eller bygger på personliga åsikter. På detta sätt fick eleverna både bekanta 
sig med print literacy och information literacy. Print literacy återkom i uppgiften 
Codeswitching. Denna uppgift innebar att eleverna fick en text skriven med användande 
av textspeak eller netspeak, vilket närmast kan beskrivas som den språkliga variant som 
kan ses i SMS. Syftet med uppgiften var att eleverna skulle bli bekanta med skillnaderna 
mellan texter skrivna genom användande av textspeak eller netspeak och vanligt 
skriftspråk. Med andra ord fanns även ett fokus på texting literacy.  
 
Matilda Sahuric-Bank genomförde samma uppgift, Codeswitching, bland sina 
yrkeselever i engelska 5 respektive 6. I sistnämnda grupp genomfördes uppgiften enligt 
förslaget ur Dudeney, Hockly och Pegrum (2013). I engelska 5 gjorde Matilda uppgiften 
till en tävling där eleverna indelades i grupper som fick tävla om vem som kunde tolka 
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förelagd text snabbast. Med andra ord anpassade hon uppgiften med texting literacy till 
två olika klasser. 

 
Personal blogging kombinerad med Travel tips 
 
Ytterligare en uppgift som Matildas elever i engelska 5 fick ägna sig åt var Personal 
blogging kombinerad med Travel tips. Uppgiften handlade om att de fick föreställa sig att 
de hade varit i Sydafrika. De skulle blogga alternativt göra en podcast om olika platser 
och personer i Sydafrika. Det fanns m a o mer än ett fokus; intercultural literacy, 
personal literacy, print literacy och multimedia literacy. När information om en person 
eller plats inte var densamma på olika internetsidor gavs utrymme att arbeta praktiskt 
med information literacy och behovet av ett kritiskt ifrågasättande med användande av 
flera källor där pålitlighet är av vikt.  
 
Tree octopus 
 
Susanne Johansson kom in i projektets slutskede men hann ändå med att genomföra en 
övning, kallad Tree octopus, med en grupp yrkeselever som läser engelska 6. Eleverna 
fick arbeta med att genomskåda felaktig information på internet och i efterföljande 
samtal diskutera tekniker för hur de kan kritiskt ifrågasätta internetbaserad information. 
Information literacy utgjorde därmed deras fokus. Flertalet engelsklärare har även 
använt Kahoot, där eleverna använder sina egna mobiler för att svara på frågor som 
presenteras för dem via OH-projektor. Alla deltagare kan följa i realtid hur svaren 
fördelas på olika svarsalternativ. En möjlighet Kahoot ger är för lärare att variera sin 
undervisningsrepertoar vad gäller metoder för att förvissa sig om vad elever uppfattat av 
undervisningens kunskapsinnehåll, och då på ett lekfullt vis som inspirerar många. Med 
andra ord intar mobile literacy, men även gaming literacy, centrala färdigheter som tas 
upp inom ramen för denna metod.   
 
Skype in the Classroom: Video Pen Pals 
 
Slutligen, Maria Olsén genomförde en aktivitet hon kallar Skype in the Classroom: Video 
Pen Pals. Aktiviteten genomfördes i engelska 5 på RL (Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet). Varje enskild elev hade i uppgift att skriva ett brev till en 
amerikansk elev i High school. Dessa brev omvandlades till två minuter långa 
videoinspelningar där texten i brevet läses upp samtidigt som bilder från skolan och 
dess omgivningar visas. Uppgiften fokuserar intercultural literacy genom sitt 
innehållsliga fokus på att få eleverna att utbyta information om varandras liv i olika 
länder och kulturer. Aktiviteten avslutades med ett cirka 30 minuter långt Skype-samtal 
där elever från de båda skolorna diskuterade utifrån förberedda frågor till varandra. 
 
 
 

 3.3 Fokussamtalet och lärarnas erfarenheter genomföra aktiviteter 

Efter det att lärarna genomfört sina undervisningsaktiviteter samlades så lärarna på nytt 

för ett uppföljande fokusgruppssamtal med Chris Allen och Jan Berggren som 
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samtalsledare. Detta samtal fokuserade lärarnas perspektiv på de genomförda 

aktiviteterna. Närmare bestämt fick lärarna tala om färdigheter de valt ut, hur de 

organiserat arbetet samt vad de ser som pedagogiska fördelar, liksom problem, när de 

arbetar med digital literacy och datorn i engelskklassrummet. Redogörelsen i det 

följande lyfter fram pedagogiska fördelar som lärarna ser i sitt arbete med digital literacy, 

liksom hur de hanterar de problem som kan uppkomma i undervisningen. 

 

Digital literacy och hur det gynnar elevers lärande 

I fokussamtalet som genomfördes efter undervisningsaktiviteterna framkom lärarnas 

positiva erfarenheter av hur undervisningsaktiviteter med digital literacy främjar elevers 

lärande. Först och främst nämns att de genomförda aktiviteterna inkluderar ett relevant 

användande av datorer i språkundervisningen, vilket ökar intresset för engelska hos 

eleverna:  

 
It's good to work digitally with pupils on vocational programmes. They are often very 
negative at first towards English. [They] Get more interested in it. (A) 

 
Även lärare som undervisar elever på Teknik-programmet ser användandet av datorn i 

engelskundervisningen som ett sätt att komma åt en drivkraft som eleverna bär på 

sedan tidigare. En av dessa lärare berättar i det sammanhanget hur arbetet med digital 

literacy inspirerade teknikeleverna till att bli kreativa, vilket gjorde att de åstadkom mer i 

engelskundervisningen än annars. 

Vidare noterar lärarna att undervisningsaktiviteterna med digital literacy medförde att 
många av eleverna tog möjligheten att visa sina språkkunskaper på andra sätt än de 
som språkundervisningen vanligen medger. Dessutom uppfattar en del lärare att 
aktiviteterna innebär att de som lärare kan ta tillvara elevers varierande sätt att lära och 
därigenom utveckla deras färdigheter. 
 
En jämförelse mellan aktiviteter som lärarna genomförde inom ramen för projekt digital 
literacy med vanligt förekommande aktiviteter i engelskundervisning visar på intressanta 
skillnader. Vanligt förekommande i traditionell engelskundervisning är att eleverna får 
fylla i textluckor, svara på prefabricerade frågor, lämna in uppsatser skrivna utifrån ett 
förutbestämt urval av rubriker och ibland genomföra ett personligt framförande av ett tal 
inför hela klassen eller en del därav. Datorn begränsas därvid inte sällan till att ersätta 
andra presentationstekniska hjälpmedel och kan i sin användning jämföras med äldre 
tiders OH-projektor. Genom digital literacy-aktiviteterna arbetade lärarna med att 
använda de multimediala resurser datorn som redskap medger. De strävade efter att 
erbjuda eleverna färdigheter som kan utvecklas via datorn som redskap, s k digital 
literacies. En för många elever positiv konsekvens av detta arbete med datorn och 
multimediala resurser var att de då fick använda och utveckla sin kreativitet för lärande 
och redovisning av kunskaper.  
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Förutom att elevernas kreativitet uppmuntrades så framhåller flera av lärarna att genom 
undervisningsaktiviteterna fick eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med information 
literacy, med andra ord källkritik. Förmågan att arbeta källkritiskt betonas av lärarna som 
ett relevant undervisningsinnehåll, inte bara för att källkritik nämns i kursplanerna, utan 
främst för att de ser att eleverna ska förberedas inför framtiden. Ungdomarnas frekventa 
användande av datorer i framtida yrkes- och vardagsliv understryker behovet av att ge 
dem tillämpning i att pröva källors tillförlitlighet. I den andan lät en lärare elever finna 
fakta om bl a Mandelas liv: ”pupils became aware of reliability, because facts were 
dependent on where they were looking.” Behovet av källkritik blev med andra ord 
uppenbart för eleverna.  
 
Vidare, eftersom fokus låg på just digital literacies så fick många elever arbeta praktiskt 
och ingående med strategier för att finna källor till kunskap på internet, liksom vilka 
regler för upphovsrätten som finns. I en klass tog man vara på tillfället och fördjupade 
sig i Creative Commons och vad som gäller för hur andras verk, såsom bilder och texter, 
får användas och spridas.     
 
Därutöver så lyfte lärare fram hur de nyttjat tillfället och arbetat med att främja elevers 
lärande av engelska som ett kommunikationsmedel varvid språket måste anpassas till 
det sociala sammanhanget. En del lärare arbetade specifikt med att låta elever 
analysera språklig variation och jämförde texter ur olika genrer. Närmare bestämt så lät 
lärarna eleverna arbeta med texter för att erfara skillnader mellan språkbruk i 
engelskspråkiga SMS och chatt, s k textspeak och netspeak, i relation till bruket av 
engelska i texter ämnade för en bredare allmänhet eller arbetsplats, s k standard 
English. En annan lärare lät sina elever göra inlägg på Facebook, vilket innebar att 
eleverna var tvungna att anpassa sin engelska till denna publik och vara medveten om 
avvikelser från standard English. Ytterligare andra lärare arbetade med att låta eleverna 
anpassa texter till det offentliga sociala sammanhang som annonstexter utgör.  
 
Slutligen så gav några lärare sina grupper av elever en möjlighet att vidga lärandet till att 
omfatta interkulturell kompetens, intercultural literacy, genom aktiviteterna ”Landmarks 
of Kalmar” samt  ”Cultural insider / outsider”. Dessa aktiviteter kan uppfattas som 
relevanta för engelskundervisning, eftersom de ger läraren möjlighet att arbeta med 
kulturell medvetenhet, förutom digital kompetens och kommunikation på främmande 
språk.  Betydelsen av kulturell medvetenhet, digital kompetens och kommunikation på 
främmande språk framgår även av att de utgör s k nyckelkompetenser, med andra ord 
kompetenser som EU och OECD betonar som väsentligt för medborgare att utveckla för 
att de ska kunna bidra till utvecklandet av det egna landet som kunskapssamhälle på en 
global arena. 
 
Problem lärarna mött i klassrummen och hur de ser att dessa kan hanteras 

Allt är dock inte problemfritt då datorer används i undervisningen. Ett problem som 
lärarna diskuterade var elevers användande av spel, som inte är knutna till 
undervisningen, s k spel on-line. Det är lätt hänt att eleverna tappar sin uppmärksamhet 
på uppgiften de ska arbeta med. Två vägar att hantera dessa situationer fördes på tal. 
En lärare hade prövat att ta bort datorn ur undervisningen några lektioner, för att sedan 
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återinföra den. Under tiden utan datorn hade eleverna börjat engagera sig i 
arbetsuppgiften. När så datorn fick användas igen så fann många elever att det var 
lättare att använda den endast för arbetsuppgiften, eftersom de då verkligen behövde 
datorn för att kunna arbeta vidare. Ett andra alternativ, som lärarna tog upp, är att inte 
använda datorn varje lektion. Variation i undervisningen ges därmed en möjlighet. 
Samtidigt ges inte eleverna en möjlighet att utveckla en negativ slentrian, vilket innebär 
att eleverna genom ständig tillgång till datorn har en möjlighet att mer eller mindre 
regelbundet använda den för mer privata ändamål under lektionstid.   
 

Ett annat problem lärarna tog upp handlar snarast om ett professionellt förhållningssätt 

som kräver viss digital kompetens. I konkreta termer handlar det om lärares bedömning 

av elevprestationer när elever arbetat i grupp med datorn som redskap. Frågan gäller 

dels hur lärare kan bedöma om en elev skapat en text själv eller om denne har fått hjälp 

av utomstående, dels vilken betydelse en enskild elevs bidrag haft i en text som skapats 

av en grupp elever. I förstnämnda fall diskuterades hur läraren kan spåra texters 

revideringar, där infogande av större textavsnitt utgör en varningssignal om plagiat. I 

sistnämnda fall så diskuterades att inte bara bedöma gruppers slutprodukt utan även 

processen, med andra ord arbetet som ledde till slutprodukten. Genom att följa en elevs 

arbete under lektionerna kan dennes deltagande i och bidrag till gruppens arbete 

noteras av läraren. Ett kompletterande arbetssätt som flera lärare använt är att gå in i 

gruppers dokument via Drive och följa vad som där görs och har gjorts av olika 

gruppmedlemmar.    

 
Projekt Digital literacy och hur det bidragit till lärarnas professionella utveckling 

av undervisningen 

Sammantaget uttryckte lärarna en tillfredsställelse över att få en översikt och en 
sammanhållen bild av färdigheter, digital literacies, som kan aktualiseras i 
engelskundervisningen. Den sammanställning av begrepp som Dudeney, Hockley och 
Pegrum (s 6, 2013) erbjuder i sin översikt möjliggör för lärarna att särskilja relevanta 
färdigheter att utveckla hos eleverna i språkundervisningen med datorns hjälp. En lärare 
uttryckte detta koncist: “This framework and these concepts helped me a lot, what's 
what. The different parts”. 
 
Vidare har projektet gett inspiration till lärarna för fortsatt undervisning med digital 
literacy: ”Gives a lot of new perspectives, and you realize: - Oh, I can do this and this as 
well." (E). 
 

Det kollegiala lärandet, med fokus på samarbete mellan lärarna för fortsatt professionell 

utveckling, har också gynnats. I det sammanhanget kan nämnas att en lärare nämnde 

att i vardagen kommer förberedelser av de närmaste lektionerna i första rummet. Det är 

därför svårt att hinna få tid att fundera över vad som kan göras med texter och 

programvara för datorer. Genom deltagande i projektet så såg läraren, liksom 

kollegorna, att de fått möjlighet att genomgå ett kollegialt lärande. Tillsammans har de 



17 
 

nått en vetenskaplig grund, inkluderande genomförande av undervisningsaktiviteter och 

vetenskapligt grundade begrepp, där datorn utgör ett redskap i det pedagogiska arbetet.  

Sammantaget har lärarna genom projekt Digital literacy nått en beprövad erfarenhet, 

vidgat sin undervisningsrepertoar, sitt professionella språkbruk och utformat en 

gemensam referensram som de kan fortsätta utveckla i framtida professionella samtal.  
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4. Slutsatser och fortsatt utveckling av 

digital literacy i undervisningen 

Genom projektet Digital Literacy fann lärarna att de på ett positivt sätt fick möjlighet att 

tillsammans tillägna sig begrepp, m a o ett professionellt språkbruk, som kan användas i 

fortsatt kollegialt lärande. De fick även vidareutveckla sin undervisningsrepertoar med 

aktiviteter där datorn utgör motiverat redskap. I fokussamtalet efter genomförda 

aktiviteter uttryckte lärarna att de uppfattat att datorn kan ge elever inspiration som 

uppmuntrar till fortsatt lärande i engelska, liksom att datorn ger elever möjligheten att 

visa färdigheter och kunskaper i engelska på fler sätt än en traditionell undervisning 

erbjuder. Dessutom såg lärarna att betydelsen av att kunna tillämpa källkritik, att kunna 

anpassa språket som kommunikationsmedel i olika sammanhang, samt att inneha 

interkulturell kompetens, blev tydligt för många elever via genomförd undervisning. 

I ett fortsatt kollegialt lärande kommer lärarna att använda de vetenskapliga begrepp och 

den beprövade erfarenhet de skaffat sig. Samtidigt kommer de att utveckla arbetet med 

digital literacy. En möjlig fortsättning är att lärare går vidare med bedömning av elevers 

arbete inom området digital literacy. Det är då en fråga om att lärarna ska utveckla 

användningen av det tillägnade professionella språket i bedömningssituationer. 

En annan möjlighet är att lärare prövar digital literacy med anknytning till engelskspråkig 

skönlitteratur lämplig för gymnasiets olika årskurser och program, för att på så sätt 

ytterligare utveckla undervisningsrepertoaren. Det yttersta målet är att kunna erbjuda 

ungdomar en undervisning där lärarna på bästa sätt stärker eleverna i deras 

kunskapsutveckling. Detta innebär att lärarna bidrar till att ungdomarna får ökade 

möjligheter att uppfylla kraven i kursplanerna för engelska, medans de i det längre 

perspektivet får relevanta kunskaper och färdigheter som de behöver i framtida 

sammanhang där engelska används.    
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