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BAKGRUND: 
Digitala media har stor betydelse i vårt samhälle och lärarens förhållningssätt till IKT, 

informations och kommunikationsteknik, spelar en stor roll för eleverna. Att använda digitala 

media i undervisningen kan gynna olika inlärningsstilar och tillsammans skapa en större 

förståelse av den värld vi lever i. Digitala media bör bli en naturlig del av skolarbetet både av 

pedagogiska skäl och för att det är en del av vardagslivet. 

 

SYFTE: 
Att undersöka hur en lärare i år sex kan använda digitala media i undervisningen. 

 

Frågeställningar: 

 Hur använder en lärare digitala media i sin undervisning? 

 Hur resonerar en lärare kring sin användning av de digitala medierna i 

undervisningen?  

 

METOD: 
Vi har genomfört en fallstudie där vi har undersökt en lärares användning av digitala media i 

sin undervisning. De metoder vi använt oss av är observationer och intervju. 

  

RESULTAT:  
Lärare kan vinna stora fördelar med att använda digitala media som lärandeverktyg, under 

förutsättning att läraren har kompetens och intresse att se möjligheterna till att skapa positiva 

lärandesituationer för eleverna. Fördelarna med digitala media är att man kan stimulera 

elevernas inlärning och gynna olika individer och inlärningsstilar. Nackdelarna kan vara när 

tekniken inte fungerar tillfredställande, vilket kan vara mycket tidskrävande för läraren.  
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Inledning  
Digitala media är en stor del i vårt samhälle och pedagogens förhållningssätt till IKT, 

informations och kommunikationsteknik, har stor betydelse för eleverna. Åkerlund (2008a, s. 

37) beskriver hur han tycker att skolan ska dra nytta av och integrera dagens 

mediekonsumtion i skolan:  

 
Skolans uppdrag är att förbereda alla elever både för ett aktivt liv både under skoltiden och inför 

livet efter ungdomsåren. Mediekonsumtion och de nya uttryckssätten vi idag har tillgång till, 

skapar nya möjligheter att förstå den värld vi lever i och samtidigt ger det många fler tillfällen 

att skapa sin egen kombination av lärande och uttryckssätt  (Åkerlund, 2008a, s. 37).  

     

Dagens skola ska förbereda eleverna att i framtiden kunna möta arbetslivet och för att kunna 

fungera som aktiva samhällsmedborgare. Genom att använda digitala media som ett 

lärandeverktyg kan pedagoger stimulera elevernas kunskapsinhämtning, både under skoltiden 

och inför framtiden. Genom att använda digitala media i undervisningen kan man gynna olika 

inlärningsstilar och tillsammans skapa en större förståelse av den värld vi lever i. Vår omvärld 

förändras ständigt vilket framkallar behov av nya uttryckssätt och vår åsikt är att digitala 

media som lärandeverktyg kan möjliggöra bättre lärande för eleverna. Sett ur ett pedagogiskt 

perspektiv erbjuder IKT nya möjligheter att anpassa material och metoder som arbetssätt i 

skolan till varje elevs förutsättning och behov.  

 

Utbildningsdepartementet (2006, ss. 5-10) tar upp att skolan ska ansvara för att alla elever när 

de har gått ur grundskolan kan ”orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 

sig och använda ny kunskap är därför viktiga” samt att eleverna ska kunna ”använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (2006, ss. 5-10). Skolan 

har idag fått ett stort ansvar för att ge alla elever förutsättningar för att hantera det ständigt 

ökande medieutbudet enligt Olson och Boreson (2004, s. 20) och de menar att eleverna ska 

själva kunna skapa medieproduktioner och skolan ska också ha startat ett intresse för att 

eleverna ska vilja ta del av samhällets mediala utbud. Som pedagoger har vi i uppdrag att 

skapa rätt förutsättningar och möjligheter för elever så att de kan skaffa sig de kunskaper som 

de förväntas ha efter genomgången grundskola. Skolan är en del av samhället och har 

skyldighet att följa med i utvecklingen, pedagogens ansvar är att fostra och förberedda 

eleverna inför framtiden. 

 

Vi studerar på lärarutbildningen i Borås och vår inriktning är KKME vilket står för kultur, 

kommunikation och media. En röd tråd genom hela utbildningen har varit hur vi kan använda 

oss av digitala media i vår kommande yrkesroll. Används de metoder som vi har fått lära oss 

på högskolan i verksamheten ute på skolorna? I vår inriktning är digitala media en stor del av 

utbildningen och vi är därför intresserade av att ta reda på hur en lärare använder digitala 

media i undervisningen och hur läraren resonerar kring sitt användande. Vi anser att digitala 

media är ett kreativt och varierat arbetssätt som ger ett lustfyllt lärande, eftersom att vi lever i 

ett IT-samhälle och skolan bör bygga på elevernas egna erfarenheter bör vi lärare fundera ut 

ett sätt att möta eleverna på den nivå där deras förförståelse är. Vi som lärarstudenter 

uppfattar att mycket av den undervisning som bedrivs idag i verksamheten är traditionell och 

att man inte utnyttjar den teknik som finns. Vi vill därför med vår undersökning ta reda på hur 

en lärare använder digitala media som lärandeverktyg i sin undervisning.  
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Syfte 

 

Att undersöka hur en lärare i år sex kan använda digitala media i undervisningen. 

 

Frågeställningar: 

 Hur använder en lärare digitala media i sin undervisning? 

 Hur resonerar en lärare kring sin användning av de digitala medierna i 

undervisningen?  

 

Begreppsförklaringar 

IKT, smartboard och strömmande media är centrala begrepp som rör ämnet och verksamheten 

där studien genomförts. Nedan ger vi förklaring och vår tolkning av dessa begrepp. 

 

I den här studien avgränsar vi oss till digitala medier och när vi använder oss av ordet digitala 

medier syftar vi till Internet, smartboard, film, ljud, bilder och datorer med tillbehör och 

programvaror.  

 

IKT – Den vedertagna förkortningen för informationsteknik är IT. Under senare år har många 

inom utbildningssektorn börjat använda beteckningen IKT som står för informations- och 

kommunikationsteknik. Anledningen till att vi har valt att använda uttrycket IKT är för att vi 

vill understryka den stora betydelsen för hur vi kommunicerar information och kunskap. Vi 

använder därför IKT som förkortning i vår undersökning.  

 

Smartboard är en tryck och skrivkänslig interaktiv whiteboard som läraren har som ett digitalt 

arbetsverktyg. En smartboard används tillsammans med en dator och en projektor. För att 

datorn ska kunna kommunicera med smartboarden krävs en speciell programvara i datorn. Det 

finns många olika märken på interaktiva whiteboards, smartboard är ett utav de olika märkena 

som finns på marknaden. 

 

Strömmande media är filmer, ljud och TV program som kan spelas upp direkt från en 

Webbplats utan att först ha laddat ner programmet och lagra på den egna datorn.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt ges en bakgrund till studien samt en genomgång av ett urval av tidigare 

forskning och litteratur kring digitala media i grundskolan. Vi har valt att dela upp 

bakgrunden i följande rubriker: digitala media som historiskt lärandeverktyg, förutsättningar 

för digitala media i skolan, samspel med andra genom digitala media, ökat lärande genom 

digitala media, olika lärstilar med digitala media, intressen och attityder till digitala media i 

undervisningen, motivation genom digitala media och styrdokumenten i förhållande till 

digitala media. 

Digitala media som historiskt lärandeverktyg 

Tekniken kommer aldrig att lösa allt lärandets problem menar Säljö och Linderoth (2002, ss. 

17-20) men hävdar att lärandet kommer att förändras på många sätt när nya medieredskap 

introduceras i undervisningen. En iakttagelse som Säljö och Linderoth gör är att allteftersom 

tekniken utvecklas så utvecklas och förändras också människornas behov av kunskaper. 

Genom historien har människan tillverkat redskap, eller artefakter, med syfte att underlätta det 

dagliga arbetet. Det handlar om allt ifrån den handhållna yxan i sten som tillverkades genom 

att man formade den mindre stenbiten med en större sten i människans barndom. 

Utvecklingen har enligt Säljö och Linderoth (2002, s.79) gått från detta till att vi idag 

utformar och beställer våra specialdesignade artefakter utifrån våra individuella behov. Dessa 

artefakter kan vara allt ifrån en laptop med prestanda anpassat för dina användningsområden 

till en bil med specialutformad interiör eller andra egenskaper.   

 

Under 1960 talet anser Jedeskog (1998, s. 76) att det började visas intresse för något som de 

kallade undervisningsteknologi i skolans värld. Inspirationen till tekniken i skolan hämtades 

då som nu ifrån näringslivet. Stora förhoppningar väcktes och lärarna såg både pedagogiska 

och tidsmässiga vinster med undervisningsteknologin. De fick det inte samma genomslag som 

man hade hoppats på, opinionen vände och Jedeskog menar att lärarna och skolledare istället 

förespråkade dialogen mellan människor på 1970 talet. På slutet av 1970 talet startades några 

projekt som hade som mål att undersöka om datorer var lämpliga att använda i 

undervisningen i skolan. 

 

1982 trädde Lgr 80, läroplanen för grundskolan, i kraft. Enligt Jedeskog (1998, s. 79) infördes 

i samband med Lgr 80 ämnet datalära på högstadieskolorna. Det infördes också ett moment i 

matematikundervisningen som behandlade datalära, där gick undervisningen ut på att få 

eleverna att förstå att datorn är ett verktyg som styrs och kan användas av människan. I mitten 

av 1980 talet beslutades enligt Jedeskog att det i lärarutbildningen inte bara behövs 

grundläggande datorkunskaper utan också insikter om hur datorn kan användas som ett 

pedagogiskt redskap. Författaren menar att man vid denna tid förstod att datorn kommer att 

bli ett viktigt redskap i undervisningen. Staten och kommunerna satsade tillsammans under 

1980 talet mellan 1-1,5 miljard kronor på att skaffa datorer och datautbildning till skolan. 

Jedeskog (1998, ss. 86-87) beskriver att under början av 1990 talet syntes positiva 

konsekvenser av användningen av datorn i skolan, koncentrationen hölls uppe bland eleverna 

och enligt Jedeskog ökade också självförtroendet bland eleverna. De negativa uttalandena 

som handlade om datorerna berörde till exempel datortätheten per elev och bristen på 

ekonomiska resurser för att skaffa fler datorer. Under mitten av 1990 talet använde 

fortfarande betydligt färre än hälften av alla lärare datorer i sin undervisning. Detta berodde 

enligt Jedeskog på att lärarna då ansåg att de själva saknade utbildning. De flesta lärare ville 

kunna använda sig av ordbehandling och kommunikation med datorernas hjälp men saknade 
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kunskapen om hur man kunde göra. På slutet av 1990 talet ökade intresset bland lärare för 

datorer och IT började växa på allvar. 

 

Jedeskog anser (1998, s. 89) att datorn ses som ett naturligt komplement i undervisningen och 

att det i hälften av kursplanerna står att dator och IT kan nyttjas i undervisningen. I dagens 

kursplaner finns det inte längre med någon datalära utan dataläran integreras i nästan alla 

andra ämnen i skolan. Jedeskog beskriver att det idag ägnas mycket utrymme åt användningen 

av media och IT i skolan.  

Förutsättningar för digitala media i skolan 

Åkerlund (2008a, s. 13) argumenterar för kommunicerande på nätet och menar att skolan 

måste ta vara på elevernas intresse för kommunikation, skolan har allt att vinna på det genom 

att tillsammans med eleverna och tekniken utveckla kommunicerandet, publicerandet och 

relationerna på nätet. Åkerlund (2008a, ss. 43-49) menar att unga använder flera olika sätt att 

kommunicera på nätet samtidigt och på det sättet blir det vidgade textbegreppet levande. Det 

vidgade textbegreppet innebär att man inte bara använder sig av skrivna texter utan även av 

exempelvis bilder, reklam, tv och radio, när man kommunicerar och publicerar på nätet. Om 

framtiden skriver Åkerlund ”Vi som tror på demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet som det 

enda rimliga sättet att klara av framtidens utmaningar måste också lära de unga att slåss för 

yttrandefriheten och ta vara på de möjligheter som nätet och publiceringen innebär” 

(Åkerlund 2008a, s. 207). Här visar författaren sin övertygelse om att kommunikation och 

webbpubliceringar är ett måste för eleverna i skolan. Detta innebär att som lärare måste man 

ta till sig tekniken. 

 

Nätkommunikation måste bli en del av skolarbetet anser Åkerlund (2008b, s. 17), både av 

pedagogiska skäl och för att det är en del av vardagslivet. Åkerlund har gjort en 

enkätundersökning av 500 elevers fritidsintressen, deras förhållande till sina klasskamrater 

och vänner, hur de ser på nätet och vad de gör där. Resultatet håller på att bearbetas men han 

kan redan nu se ett mönster. Här framgår det bland annat att nära hälften använder nätet för att 

chatta och att man i genomsnitt har kontakt med 25 personer per vecka. Pojkarna spelar mer 

online-spel än flickor och flickor publicerar bilder och texter mer än pojkar. Ungdomarna är i 

genomsnitt uppkopplade mot nätet strax över 20 timmar i veckan. Författaren undrar om 

skolan behöver bry sig om detta eller ska den till och med kunna dra nytta av det. Åkerlund 

beskriver att det som de unga gör på nätet har stor koppling till skolarbetet och han menar att 

skolan måste erbjuda kommunikativa kunskaper för att alla elever ska ha samma möjligheter i 

samhället. Åkerlund menar att vi bara är i början av en stor utveckling och det är viktigt att 

man i skolans värld har en didaktisk diskussion om hur man kan koppla nätkommunikation 

och publicering till styrdokumenten. 

  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001, s. 6) anser att utvecklingen inom IT i skolan har 

varit stor de senaste åren. Användningen av dator har gått ifrån att producerar text i program 

som tillexempel Word och för några enstaka elever att lära sig programmera för att förstå 

tekniken bakom datorn. Idag kan man göra datorn mycket mera tillgänglig i skolan. 

Författarna anser att användandet nu är mera utbrett och innebär att eleverna får inhämta 

kunskaper genom att surfa och söka information på Internet och konstruera egna 

multimediepresentationer. 

Samspel med andra genom digitala media 

Vi föds in i ett socialt sammanhang enligt Åkerlund (2008a, ss. 124-125) och vår utveckling 

formas utifrån samspelet med andra. För att användningen av media i utbildningen ska bli till 
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bra lärandetillfällen krävs en stor del av samarbete, kommunikation och praktiskt arbete. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande innebär enligt Alexandersson m.fl. (2001, ss. 15-18) att 

elever lär sig hela tiden i samspel med andra oavsett om det försiggår någon undervisning 

eller inte. Enligt Alexandersson m.fl. (2001, ss. 15-18) kan datorn ses som ett redskap för 

kommunikation och barnens möten med IKT i grupp eller med läraren som mottagare av 

kommunikationen. Datorn blir i dessa fall ett kommunikativt och socialt verktyg. IKT 

erbjuder många olika typer av möten och människan utvecklas i en social process och lärandet 

ses som en social och kommunikativ process. Aasebo och Melhuus (2007, ss. 107–108) anser 

att de digitala medierna har blivit en naturlig del av barns vardagsliv, socialt och individuellt, 

både som underhållning, kommunikation och för informationssökning. Författarna menar att 

de digitala medierna blir mer och mer integrerade i olika delar av barns och ungdomars 

vardagsliv och medierna bidrar som betydelsefulla referenser för deras erfarenheter. 

Ökat lärande genom digitala media 

Gillen, Staarman, Littleton, Mercer och Twiner (2007, ss. 243-256) har undersökt hur 

interaktiva whiteboards, även kallade smartboards, används i brittiska klassrum. Förespråkare 

hävdar att denna nya teknik innebär en revolution för lärandet. Författarna skriver att det finns 

flera pedagogiska fördelar med smartboards men betonar att det inte är användandet i sig som 

ger effekt utan på vilket sätt läraren använder sig av den. Tekniken leder inte automatiskt till 

att elevernas lärande ökar. Däremot kan en genomtänkt användning av smartboards skapa 

goda lärandetillfällen.  

 

Att erbjuda IKT som lärandeverktyg anser Passey och Rogers (2004, s.18) vara ett sätt att 

erbjuda eleverna en väg till framgång. IKT kan bidra till att eleverna har lättare att förstå 

målsättningen med den uppgift de arbetar med och det gör arbetet enklare. Författarna menar 

dock att det är viktigt att som lärare vara tydlig med att peka på vilken stor betydelse det har 

att vara kritisk till all information som blir tillgänglig genom IKT. En viktig del av arbetet 

med IKT är att arbeta med källkritik och att göra eleverna uppmärksamma på de faror det kan 

innebära med icke pålitliga, giltiga eller trovärdiga källor.  

 

Enligt Alexandersson m.fl. (2001, s. 15) finns det inte inom forskningen några entydiga 

besked om att IKT skulle ge några positiva effekter vid användande i undervisningen, men 

författarna hävdar att IKT kommer att öka variationen på undervisningen, göra den mer 

lättillgänglig och mycket mera aktuell. Forskning inom området har visat att det är främst 

pedagogens syn på lärande som utformar undervisningen och inte tillgången till teknik. IKT i 

sig ger ingen garanti för bättre undervisning utan det är hur läraren använder sig av de 

möjligheter som finns som avgör kvalitén på undervisningen. Lorentzson (2004, ss. 16-23) 

anser att läraren är en viktig kunskapsresurs som bidrar till att utveckla elevernas färdigheter 

när det gäller kunskaper och sökteknik i skolarbete och vi får inte underskatta pedagogens roll 

i kunskapsutvecklingen när vi använder oss av media. Lorentzon beskriver att vi människor 

lever i ett medialt samhälle och därför är det viktigt att lärarna lyfter in media i 

undervisningen. Lundmark (2000, ss. 188-189) har i sin avhandling undersökt pedagogers 

uppfattningar om IKT i skolan och lyfter fram att IKT generellt ses som något positivt som 

borde vara en rättighet för skolans elever. En positiv aspekt är att IKT upplevs gynna barnens 

lärande. Det som hindrar användandet av IKT är i stor utsträckning otillräcklig och 

krånglande teknik. 

Olika lärstilar genom digitala media 

Media inom skolan kan möta och tillgodose olika lärstilar enligt Willett (2007, ss. 167-181) 

och på så sätt motivera eleverna till ett större lärande. Willett undersöker hur elever lär sig 
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genom att själva vara med och skapa spel med datorn som hjälpmedel. Författarens slutsats är 

att det finns en stor variation av hur elever lär sig genom att ta del av och själva vara med och 

skapa digitalt material. Att synliggöra och ta tillvara på elevernas förkunskaper är positivt för 

deras lärande. Aasebo och Melhuus (2007, s. 127) anser att man kan titta på vilken roll media 

kan spela i pedagogiken ur två olika synvinklar, dels hur skolan möter mediernas 

bildningsfunktion och dels hur medieteknologin utnyttjas som läromedel och uttrycksform. 

Skolan har fått hård konkurrens av de digitala medierna när det gäller utveckling av elevers 

kunskap och intresse. Aasebo och Melhuus (2007, s. 127) menar att skolans kunskapsgiltighet 

inte längre är given och många har insett att skolan inte längre är den plats där man lär sig det 

viktigaste i världen. De digitala medierna är i dag ofta en arena för barn och ungdomars 

referenser när det gäller erfarenheter. 

Intressen och attityder till digitala media i undervisningen 

Condie och Munro (2007, s. 9) fick i uppdrag av den Brittiska utbildnings, kommunikations 

och teknikbyrån (Becta) att undersöka vad IKT har för inverkan på skolsektorn i 

Storbritannien. De har tagit del av mängder av litteratur och forskning för att försöka ta reda 

på hur eleverna och lärarna upplever den dagliga undervisningen i skolan med hjälp av IKT. 

Meningen är att få en bild av hur IKT påverkar elever och lärare i undervisningen. Condie och 

Munro (2007, s. 29) kom fram till att användandet av IKT uppmuntrade eleven till att studera 

bättre, de blev mer motiverade, tyckte det var roligt och de fick en större och djupare 

förståelse för vad de skulle lära sig. De kom även fram till att den största inverkan hade IKT 

när den var integrerad i undervisningen och eleverna fick arbeta med det dagligen.   

 
All of the secondary school teachers involved felt that ICT had a positive impact on pupil interest 

in and attitudes to schoolwork – pupils took greater pride in their work and was more likely that 

tasks were completed and on time (Condie och Munro, 2007 s. 24). 

 

Författarna beskriver hur lärarna i grundskolan upplevde att IKT påverkade elevernas intresse 

och attityder för skolarbetet. 
 

Ett stort intresse har visats för interaktiva whiteboards, enligt Condie och Munro (2007, s. 54) 

är det en positiv erfarenhet att arbeta med hjälp av interaktiva whiteboards, främst för att 

arbetsområdena kan varieras och lika så användningen. Författarna tar upp exempel att man 

som lärare kan integrera andra tekniker i användningen av interaktiva whiteboards, teknik 

som bärbara datorer, mobiltelefoner och video. Digital video och fotografering ger visuell 

stimulans i klassrummet och användningen utvecklar även kritiskt tänkande och 

gruppdiskussioner. Författarna menar att om man låter eleverna använda kameran som ett 

redskap i sitt lärande kan det skapa en känsla av ägarskap, en kontroll av sin inlärningsprocess 

och ett ökat engagemang. Assebo och Melhuus (2007, ss. 128-130) beskriver att skolan måste 

ta ställning till barns och ungdomars medievärld. De tre alternativ som författarna tar upp om 

hur skolan hanterar ungdomarnas medieanvändning är ignoreringsstrategi där skolan låtsas 

som om medievärlden inte existerar. Den andra strategin innebär en accepteringsstrategi där 

skolan inrättar sig efter barnens medievärld och den tredje där skolan tar en 

diskussionsstrategi alltså tar del av barnens vardagserfarenheter när det gäller medier, att den 

är värdefull för pedagogiken. Författarna anser att lärarens syn på lärandet spelar stor roll när 

det gäller användningen av medier i undervisningen. Lundmark (2000, s. 39) anser att det 

finns en utbredd uppfattning om att den nya teknik som idag finns ska leda till en pedagogisk 

utveckling och ett förändrat arbetssätt i skolan.  
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Motivation genom digitala media  

Passey och Rogers (2004, ss. 16-18) menar att IKT i skolan har en positiv påverkan på 

elevernas förmåga att lära och på deras motivation. För de elever som inte har lust att lära 

eller vara i skolan kan IKT påverka och vara till hjälp för elevernas självförtroende och när 

deras självförtroende stärks så kan lärarna i sin tur öka kraven på eleverna och de lär sig mer. 

Passey och Rogers (2004, ss. 16-18) har också undersökt vad elever tycker om att arbeta med 

IKT i skolan. Många elever tycker att deras studieresultat blir oförändrat med media som 

lärandeverktyg, men desto fler anser att de får ett bättre resultat på sina studier med hjälp av 

media. Författarna menar att eleverna också tycker att vägen till kunskap har fått en större 

mening när man använder sig av IKT i skolarbetet och de anser att de lär sig något även när 

de till exempel letar efter ett svar. I sin undersökning har författarna fått fram att kvalitén på 

elevernas utbildning ökar väsentligt i och med användandet av IKT. Även föräldrarna till 

eleverna i studien ansåg att elevernas intresse hade ökat och att kvalitén på deras arbeten blivit 

bättre.  Skarin (2007, ss. 5-7) beskriver att flera internationella studier pekar på många 

fördelar med användandet av IKT i undervisningen. Några av de viktigaste fördelarna är att 

elevernas motivation och uppmärksamhet ökar på lektionerna och med detta så främjas 

lärandet. Enligt styrdokumenten ska skolan arbeta med individualiserat lärande och Skarin 

anser att IKT i skolan främjar individualisering då eleverna kan arbeta självständigt i sin egen 

takt och på den nivå som eleven befinner sig. Användandet av IKT i undervisningen kan 

enligt författaren bidra till att eleverna ser mer positivt på sin skolgång då de har lättare att se 

på sitt lärande som en process, en väg mot ett tydligt mål. Eleverna kan också med IKT se en 

mera långsiktig kunskap som de kan ha nytta av även senare i livet. Med interaktiv IKT kan 

eleverna också vara aktiva och ha möjlighet att göra flera egna val och det har en positiv 

inverkan på elevers inlärning enligt Skarin. Det finns ett samband mellan tillgången till 

datorer med uppkoppling till Internet och elevers inlärningsförmåga och hon menar att det är 

viktigt att föra in IKT i undervisningen i en större grad. En av tre lärare i Norden upplever att 

de har för dåliga kunskaper för att kunna använda sig av IKT i sin undervisning och Skarin 

anser att lärare behöver ordentligt med kunskaper om IKT för att kunna använda sig av det i 

sin undervisning. Lärare bör kunna vara som ett bollplank för sina elever då de vill prova på 

ny teknik och behöver då ha en bred förståelse för IKT. 

 

I sin studie såg Passey och Rogers (2004, s. 22) att användningen av IKT gjorde lektionerna 

mera intressanta och spännande tack vare hjälpmedel som smartboards och datorer i 

klassrummet. En del elever ansåg att IKT underlättade skolarbetet genom att de inte behövde 

skriva så mycket för hand och fick då krafter över till att fokusera på innehållet istället. En 

elev uttalar sig om att matematiken har gjorts begriplig tack vare att läraren kan visualisera 

talen på den interaktiva smartboarden. På en smartboard kan man flytta runt saker och se de 

på olika sätt och med den som hjälpmedel kan läraren ge fler möjligheter att uttrycka och 

förklara sig på. Passey och Rogers (2004, ss. 34-36) ser inte bara positiva konsekvenser i sin 

undersökning av användandet av IKT, de upplevde att några skolledare och lärare var 

skeptiska till pålitligheten när det kommer till tekniken. Enligt författarna såg de skeptiska 

lärarna som var med i undersökningen en stor risk med användningen av Internet genom att 

Internet kunde locka eleverna att spela och skicka e-post, vilket kunde ta fokus från 

skolarbetet.  

Styrdokumenten i förhållande till digitala media  

Utvecklingen har satt spår i styrdokument menar Alexandersson m.fl. (2001, ss. 15-16) och 

skriver att det numera finns tydliga krav på att IKT skall finnas i skolans värld. Datorn ska 

användas som ett hjälpmedel så att eleven får en helhet på sitt kunskapsinhämtande. 
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Utbildningsdepartementet (2006, s. 10) anser att de mål som eleverna ska uppnått efter 

genomgången grundskola är att de ska ha kunskap om medier och deras roll i samhället. 

Eleverna ska även kunna använda sig av informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande. 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2006, ss. 5-7) är det pedagogernas uppgift att se till att 

eleverna erhåller och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem och att skolan ska främja lärandet där individen stimuleras att skaffa sig 

kunskaper. Eleverna ska kunna ta del av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt i samhället därför är studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 

använda ny kunskap viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt och de ska inte bara kunna ta fram och bearbeta information, utan de ska även 

kunna ställa sig kritiska och granskande till den. Genom rika möjligheter till att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin 

språkliga förmåga. Kunskap kommer till uttryck i olika former som utgår från ett samspel 

med varandra och skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer.  

 

I kursplanerna och betygskriterierna från skolverket (2000, s. 66) har medier och dess 

budskap en stor betydelse idag och påverkar människors och hela samhällets åsikter. I de 

samhällsorienterande ämnena i skolan ska eleverna få kännedom om hur media kan används 

för att påverka samhällets inställningar. Eleven ska också få en förståelse för de problem som 

media i samhället kan medföra. Dessa problem är sådana som att söka, välja, och kritiskt 

granska sina källor. I de samhällsorienterade ämnena ska eleven också kunna redovisa den 

information de hittar på olika sätt. Några sätt att redovisa sina kunskaper är genom bild, rörlig 

eller stillbild, form och musik.  
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Teoretisk ram 
I detta kapitel beskrivs undersökningens teoretiska inramning och vår studie bygger på 

antaganden där teorin om sociokulturellt perspektiv på lärande är centralt. Först kommer en 

allmän inledning om sociokulturellt perspektiv. Därefter behandlar vi det sociokulturella 

lärandet utifrån Lev Vygotskij och sedan Roger Säljös beskrivning av artefakter i lärandet. 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Bråten (1998, ss. 23-28) om interaktion mellan 

människor, vilket är grundläggande för utveckling av kunskap hos människan. Det 

sociokulturella perspektivet innebär främst att man utgår ifrån kommunikation och att lärandet 

till stor del är en social handling i samspel. Bråten menar att enligt Vygotskij föds vi in i ett 

socialt sammanhang och vi utvecklas utifrån ett samspel med andra människor. Barns 

psykologiska utveckling sker i relation till andra och barnet kan först därefter lära sig själv. 

Vygotskij hävdade att skolundervisningen hade en viktig roll för individens kognitiva 

utveckling och att undervisningen skapade utvecklingsmöjligheter för nytt tänkande. Han såg 

samarbetet mellan vuxna och barn som centrum i undervisningsprocessen. Vygotskij teori om 

”den proximala utvecklingszonen” innebär att man utvecklas och att man lär sig genom 

samspel med andra mer kunniga personer. Är man kunskapsmässigt på en nivå kan man 

utvecklas vidare genom ett samspel. Samspelet i sig skapar en trygg miljö för lärande och 

främjar samarbete. Säljö (2005, s.18) beskriver att ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

tänkande och handlande innebär att man intresserar sig för hur individer och grupper tar till 

sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser.  

Sociokulturellt lärande  

Vygotskijs tankar speglas i vår läroplan genom att den betonar vikten av samarbete och 

samspel i lärandeprocessen. Skolan skall sträva efter att varje elev ”känner trygghet och lär 

sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra” (Utbildningsdepartementet 2006, s. 9). 

Enligt Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 259-285) är förhållandet mellan undervisning och 

utveckling en viktig vetenskaplig fråga inom pedagogiken och Vygotskij menade att det inte 

finns några enkla lösningar. Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen innebär att 

den vuxne i dialog med barnet skapar utveckling, utveckling sker alltså enligt Vygotskij med 

hjälp av en mer erfaren person. Vygotskij ansåg att undervisningen ska förhålla sig till barnets 

potentiella utveckling och att en bra undervisning föregår utvecklingen. Vygotskij (Lindqvist 

1999, ss. 19-80) visar att han är starkt kritisk till det europeiska skolsystemet. Han ansåg att 

skolsystemet fostrade passiva mottagare av kunskap och menade att läraren måste lägga 

elevens egen verksamhet som grund för undervisningsprocessen. Vygotskij gjorde en liknelse 

att läraren skulle vara rälsen och eleverna vagnarna som rörde sig fritt och självständigt. 

Vygotskij ansåg att hela utbildningssystemet och all undervisning ska byggas upp med 

noggrann hänsyn till barnens intressen. Man ska bygga hela skolsystemet i anslutning till 

livet, undervisa barnen om det som intresserar dem och börjar med det som är bekant för dem 

och som väcker deras naturliga intresse. Centrala begrepp för Vygotskij är handling och 

arbete, han menade att det är den sociala miljön som utvecklar elevens handling. Att 

organisera miljön tyckte Vygotskij var lärarens uppdrag eftersom att eleven påverkas av 

miljön  

 

Vygotskij (1995, s. 39) beskrev att barn var kreativa och att kreativitet i sin tur leder till 

främjande av fantasin. Fantasin är beroende av erfarenheter, därför är inte den skapande 

aktiviteten identisk hos barnet och den vuxne. Den skapande fantasin arbetar på sitt speciella 

sätt under barnets utveckling och förhållandet till omgivningen stimulerar och leder 

skapelseprocessen hos barnet. Vygotskij (1995, ss. 51-55) ansåg att man under skolåren som 
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pedagog bör ta till vara skapandets speciella betydelse. Med hjälp av skapande fantasi kan 

människan lära sig att orientera sig i framtidens värld och förbereda sig för den. Att utveckla 

och låta barnen öva att använda sin fantasi är en viktig uppgift som pedagog. Om ritandet var 

det skapande stadiet för barnet i de tidigare åldrarna så är litterärt, språkligt skapande störst i 

skolåldern. Vid övergången från talspråk till skriftspråk är det vanligt att barnet ofta inte 

förstår varför man måste skriva. Pedagogens uppgift blir att skapa behov av att skriva och 

hjälpa dem att behärska skrivandets medel. Enligt Vygotskij (1995, ss. 51-55) gör man det 

genom att låta barnet skriva om sådant som det känner väl till och som intresserar dem.   
 

Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 83-147) hävdar att tänkandet och språket är nära förknippat med 

varandra och att sambandet där emellan etableras under barnets utveckling. Han ansåg att det 

inte sker någon utveckling av språket eller tänkandet om social kommunikation uteblir. Det är 

i det sociala samspelet som språk och lärande utvecklas och växer fram. Vygotskij menade att 

människans tankeprocedur är en process som uttrycks i form av inre tal som har sina rötter i 

det sociala samspelet. Det inre talet hör nära ihop med tänkandet och utvecklas ur det 

egocentriska språket.  

 
All undervisning utgör en källa till utveckling, som väcker en rad processer till liv, vilka inte kan 

uppstå utan denna. Undervisningens roll som källa till utveckling och undervisning som lägger 

grunden för den närmaste utvecklingszonen kan tydligare förklaras genom att jämföra barnets 

utveckling med den vuxnes (Lindqvist 1999, s. 274). 

 

Lärarens roll i undervisningen är att vara en dialogpartner och utmana elevernas lärande. 

Enligt Säljö och Linderoth (2002, s. 15) är lärande en fråga om hur kunskaper och färdigheter 

återskapas i samhället, vilket är en av utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv. Allt 

samspel mellan människor innebär att kunskaper, färdigheter och värderingar förs vidare till 

nya sammanhang. Vi människor lär hela tiden men frågan är vad vi lär. Vi formas enligt Säljö 

och Linderoth intellektuellt när vi lär och de kollektiva kunskaperna möter våra egna 

erfarenheter. 

 

Människans viktigaste medierande redskap är enligt Säljö (2000 ss. 82-90) de resurser som 

finns i vårt språk. Ord och språkliga uttalanden medierar omvärlden för oss och gör att den 

framstår som meningsfull. Att skaffa sig en språklig förmåga som gör att man kan delta i 

sociala samspel formar vårt sätt att tänka. Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt 

sociokulturellt redskap. Som individ är det utvecklande att delta i kommunikationer, här ges 

det nya möjligheter till att ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla. Säljö (2000, ss. 

232-233) beskriver att interaktion och kommunikation är centralt för att förstå lärande och 

utveckling på både kollektiv och individuell nivå. Den viktigaste miljön för att lära har och 

kommer alltid att vara det vardagliga och naturliga samtalet.  

 

Artefakter i sociokulturellt lärande 
Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Säljö (2005, ss. 

74-76) menar att människan utmärks av att hon utvecklar och använder fysiska och språkliga 

redskap, artefakter. Redskapen utgör en viktig del av de kulturella resurser som vi använder i 

vardagen. Ett av de mest utmärkande dragen i den sociokulturella utvecklingen är att vi 

hanterar situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap, vi fungerar i samspel 

med artefakter. Säljö beskriver att vi människor är duktiga på att omvandla insikter och 

kunskaper till teknik och vi kan konstruera artefakter som bygger på och representerar 

kunskaper och erfarenheter. Författaren anser att artefakter inte är naturliga föremål utan de 

har tillverkats för att få vissa egenskaper. Artefakterna är betydelsefulla i ett sociokulturellt 

perspektiv på grund av att de är en viktig del av vår kultur och för att de förändrar vår relation 
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till omvärlden. Säljö beskriver att behovet av lärande aldrig upphör men att dess karaktär 

förändras. När tekniken för mediering utvecklas enligt Säljö (2002, ss. 16-17) förändras 

människornas kunskaper och deras kunskapsbehov, kunskaperna byggs in i artefakterna. 

Tekniken är ett slags hjälpmedel som gör att våra kunskaper inte enbart finns i våra huvuden 

eller händer utan den visar sig i vår förmåga att samspela med olika typer av redskap. Säljö 

menar att lära och utvecklas i vår tid är i stor utsträckning en fråga om att använda kognitiva 

resurser som finns i artefakter. 
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Metod 
I det här avsnittet redogör vi för vår kvalitativa ansats som är en fallstudie. Vi har undersökt 

hur en lärare använder sig av digitala media som lärandeverktyg och för vår fallstudie lämpar 

det sig att använda kvalitativa metoder i form av observationer och intervju. Våra 

observationer har vi gjort i undervisningssituationer då vi har observerat hur digitala media 

praktiskt används. Vi har också intervjuat en lärare om hur hon resonerar kring sin 

användning av digitala media i undervisningen.  

Kvalitativ undersökningsmetod 

Enligt Kullberg (2004, ss. 53-56) försöker man som kvalitativ forskare förstå fenomen i 

omvärlden genom undersökningspersonerna. En kvalitativ undersökning har som syfte att 

skaffa en djupare kunskap och att försöka förstå och analysera helheten. Kullberg menar att 

det vanligaste sättet att forska inom humanistiska vetenskaper är att genomföra kvalitativa 

studier. Den kvalitativa forskningen benämns ofta induktiv vilket innebär att forskaren följer 

upptäckandets väg. Observationer och intervjuer är insamlingsinstrument och man använder 

ord och bilder för att beskriva resultat. Kvalitativ metod kännetecknas av att man inte 

använder sig av tal som mått utan man använder sig av verbala formuleringar, skrivna eller 

talade.  

 

Malmqvist (2006, s. 103) anser att forskaren inom kvalitativ forskning försöker vara öppen 

inför den observerade situationen eller den intervjuades svar. Forskaren försöker att inte 

påverka för mycket, allt för att få så mycket information som möjligt. När forskaren ska 

bearbeta och analysera sitt material så har han en stor mängd ostrukturerade uppgifter att ta 

hand om på grund av att kvalitativa observationer och intervjuer ofta har låg grad av 

strukturering och standardisering. Kvalitativa undersökningar är ofta tids- och arbetskrävande 

på grund av att textmaterialet är ganska omfattande. Backman (1998, ss. 47-49) menar att det 

kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen och att man studerar människan i 

verkligheten. Backman beskriver att man inom den kvalitativa forskningen är intresserad av 

hur individer upplever, tolkar och strukturerar sin omvärld i förhållande till tidigare 

erfarenheter. Vi använder oss av denna metod i vårt arbete eftersom vi vill ta reda på hur en 

lärare använder digitala media i sin undervisning. 

Fallstudie som metod 

Vi har genomfört en fallstudie som metod inom den kvalitativa forskningsansatsen, vilket 

innebär att vi har observerat en lärare under två dagar med efterföljande intervju. Merriam 

(1994, ss. 43-57) beskriver att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller 

i sitt sammanhang. Föremålet för granskning kan vara en individ, en grupp, en organisation, 

en företeelse eller en händelse. Det är vanligt att man använder sig av fallstudier för att få en 

bild och förståelse av utvalda frågor och problem som rör den pedagogiska praktiken. 

Författaren anser att valet av metod styrs av vad forskaren ska undersöka och vilka frågor man 

vill ha svar på men även forskarens intresse av processen, innebörden och förståelse är av 

vikt. Fallstudie som metod passar vår undersökning då vi ska titta på hur en klasslärare i 

årskurs sex använder sig av digitala media i sin undervisning.  

 

Inom pedagogik och samhällsvetenskap rör de flesta fallundersökningar enligt Merriam 

(1994, ss. 8-21) praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Som forskare väljer man 

fallstudiemetoden för att skaffa sig fördjupade kunskaper om en viss situation och 

personernas tolkning av denna. En kvalitativ fallstudie som metod innebär enlig Merriam 
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(1994, ss. 8–21) att man vill förstå och tolka observationer av pedagogiska processer och 

händelser. Metoden kan användas när man planerat undersöka en specifik företeelse. Det är 

vanligt att man använder sig av fallstudier för att få en bild och förståelse av utvalda frågor 

och problem som rör den pedagogiska praktiken. Slutprodukten av en fallundersökning kan 

vara beskrivande, tolkande eller värderande. Författaren tar också upp hur man som forskare 

väljer att studera vissa ”fall” på djupet. En fallstudie är en undersökning av en specifik 

företeelse till exempel en person eller en händelse (1994, ss. 24–40). ”En kvalitativ inriktad 

fallundersökning utgör en intensiv, holistisk beskrivning och analys av en enda företeelse 

eller enhet” (Merriam 1994, s. 34). Det författaren här beskriver stämmer väl överens med vår 

undersökning där vi tittar på den digitala medieanvändningen hos en lärare på en skola. Vi har 

avgränsat vår fallstudie enligt vårt syfte, till en viss företeelse och en viss lärare. Backman 

(1998, ss. 48–49) beskriver att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller 

sin kontext, vilket även är den kvalitativa strategin. Föremålet för någon form av granskning 

kan vara en individ, en grupp, en organisation, en företeelse eller en händelse. 

Analys av fallstudie 

I en kvalitativ fallstudie sker insamling och analys av information samtidigt, analysen börjar 

redan under den första observationen enligt Merriam (1994, ss. 133–157). Författaren menar 

att om man inte analyserar kontinuerligt riskerar man att ha allt för omfattande information 

eller så har man information som är oklar. I början av en kvalitativ fallundersökning vet 

forskaren vilken frågeställning undersökningen kretsar kring och forskaren har avgränsat 

fallet för att möjliggöra undersökningen. Merriam förklarar att den information som samlas in 

och den analys som görs fortlöpande formar slutprodukten i en fallundersökning. Efter 

genomförd insamling och analys av data ska intensivanalysen inledas, vilket innebär att man 

ska sammanställa all information man har om fallet. Författaren anser att allt material måste 

organiseras och bearbetas för målet är att kunna hitta specifik information. Att utveckla 

kategorier eller teman är en analysnivå som kan tolka betydelsen av informationen. En 

fallstudierapport utgör en tolkande presentation av information som samlats in om någon 

företeelse av intresse. Att analysera den information man fått är en process som går ut på att 

skapa en mening av det råmaterial man har och studiens syfte och den tänkta slutprodukten 

ligger som grund när man ska tolka resultatet. Merriam anser att man måste återgå till 

frågeställningarna när man ska börja analysera. 

 

Efter det att vi redigerat och sorterat vår information organiserade vi våra data ämnesmässigt 

för att hitta och se mönster. 

Urval och genomförande 

Vår undersökning består av en skola, som vi valt att kalla för Wästerskolan, en lärare, ett 

klassrum och en speciell företeelse. Undersökningen baseras på observationer och en intervju 

av en klasslärare i årskurs sex i en stadsdel i en medelstor stad i Sverige. Vi observerar 

lärarens användande av digitala media i hennes undervisning och vi intervjuar henne om hur 

och varför hon använder sig av digitala media i undervisningen. Under höstterminen var vi på 

studiebesök på Wästerskolan. Under studiebesöket fick vi kontakt med två lärare som visade 

intresse för vår kommande undersökning. Vi tog kontakt med rektorn för Wästerskolan. 

Rektorn gav sitt tillstånd att vi på hennes skola kunde genomföra vår undersökning. Vi 

återupptog kontakten med de båda lärarna vi tidigare pratat med och kom fram till att en av 

dem var mer lämpad för vår undersökning då hon arbetar med digitala media i sin 

undervisning och kände att hon hade tid för oss. Vi tog kontakt med läraren, som vi i denna 

undersökning valt att kalla Eva, via telefon. Vid detta samtal bestämdes att vi därefter skulle 

kommunicera via e-post. Till Eva skickade vi en redogörelse för vad vår undersökning skulle 
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handla om, vi beskrev också hur vi hade tänkt genomföra vår undersökning vilket Eva ställde 

sig positiv till. När vi var redo för att genomföra våra observationer bestämde vi tillsammans 

med Eva två lämpliga dagar som passade oss alla. Vi bokade också ett tillfälle för att 

genomföra vår intervju. Inför observationstillfällena skickade vi vårt missivbrev per e-post till 

Eva (Se bilaga 2).   

 

Wästerskolan 
Vi gjorde ett aktivt val då vi utsåg Wästerskolan till vår undersökning. Detta medvetna val 

gjorde vi på grund av att skolan har profilerat sig som en skola som arbetar mycket med 

digitala media i undervisningen. Skolan ligger i utkanten av en medelstor svensk stad. I direkt 

anslutning till skolan finns både skog och en sjö. Upptagningsområdet består av ungefär lika 

delar villor och lägenheter. Skolan är byggd på 50-talet men är renoverad i slutet på 90-talet. 

Lokalerna är allmänt i mycket gott skick. Skolgården är stor med möjligheter för varierad 

aktivitet. Skolan har totalt ca 215 elever varav ca 200 elever går i år F-6. Ca 15 elever går I 

träningsskolan I år 5 till 10. På skolan arbetar 22 pedagoger. Skolan är organiserad i tre 

stycken F-2 avdelningar med delvis åldersblandad verksamhet. Arbetslaget för år 3-6, består 

av 4 grupper och dessa klasser är åldershomogena. Den klass vi besökt består av 26 elever, 

varav 17 pojkar och nio flickor.   

 

Läraren 
Under höstterminen besökte vi Wästerskolan med syftet att ta del av smartboards 

användningen i skolan. Då träffade vi två lärare som blev intresserade av vår undersökning, 

en lärare i förskoleklass och en i årskurs sex. Valet blev sedan läraren som arbetade i årskurs 

sex därför att hon använder sig av digitala media i en större utsträckning. Läraren vi har 

observerat och intervjuat kallar vi Eva. Eva har en 1-7 lärarutbildning i svenska och 

samhällsorienterande ämnen, SO. Hon har arbetat som pedagog i tio år på skolan. Eva är 

klassföreståndare i en årskurs sex och klassen har hon följt sedan de gick i fyran. I klassen 

arbetar också en manlig lärare på 50 procent och en fritidspedagog som är med i klassen som 

resurs under dagen. 

 

Klassrumsmiljö 
Evas klassrum är av en något annorlunda karaktär än ett vanligt klassrum, då det till för ett år 

sedan varit ett fritidshem. Klassrummet består av ett stort ovalt bord där sex elever har sina 

arbetsplatser, runt det ovala bordet står det fem runda bord där fyra elever på varje bord har 

sina arbetsplatser. Längst fram i klassrummet finns det en Smartbord. Framför smartboarden 

står det en stoppad, lite böjd, sittmöbel där det finns plats för en halvklass i taget att sitta vid. 

Denna möbel är röd till färgen. Till vänster om sittmöbeln finns en lärararbetsplats där Eva 

har sin bärbara dator som är uppkopplat till Smartboarden och bakom lärararbetsplatsen står 

det en färglaserskrivare på en bänk. Till smartboarden är det kopplat en projektor som sitter i 

taket. Bakom smartboarden finns det ett rum som ligger fyra trappsteg upp, rummet avgränsas 

med ett tungt rött draperi. Detta rum används ofta till halvklassundervisningen och som 

grupprum. Klassrummet har tre stora fönster ut mot skolgården. Längst bak i klassrummet 

finns det två små förråd där bärbara datorer och annat material förvaras. Mellan dessa båda 

förråd finns det en lärararbetsplats och en traditionell whiteboard. Klassrummet har en form 

som en kvadrat och vi upplever klassrummet litet och trångt för de 26 eleverna (Se bilaga 3). 

Triangulering 

I vår underökning har vi använt oss av triangulering, vilket innebär att vi har varit flera 

forskare och vi har använt flera metoder då vi samlat in data. Vi har varit två observatörer och 

två som intervjuat vid respektive tillfällen. Vi har använt oss av intervju och av observation 
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för att de metoderna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Det vi inte får fram med en 

observation kan vi istället ta reda på genom en intervju. Merriam (1994, s. 179) menar att en 

metod som man som forskare har för att säkerhetssälla validiteten är att använda sig av 

triangulering vilket innebär att man är flera forskare, har flera informationskällor och att man 

har flera metoder. 

Observation  

Observation handlar enligt Kihlström (2006a, ss. 24-30) om att försöka se det som händer 

med nya ögon men också om att förstå det som händer. Som observatör påverkas du av 

tidigare erfarenheter och den förförståelse du bär med dig när du tolkar det du ser. Genom att 

vara medveten om att så är fallet kan du träna dig i att bli en bättre observatör som ständigt 

ställer frågorna om vad det är som påverkar det du ser och vad du reflekterar över när du 

observerar. 

 

Olika observatörsroller 
Merriam (1994, s. 115) anser att observationer ger en förstahandsbeskrivning av en situation 

som ska studeras och tillsammans med intervjuer och källanalys blir det en holistisk tolkning 

av situationen. Dovermark (2006, s. 109) menar att en forskare sällan intar en forskarroll utan 

man skiftar hela tiden mellan olika roller. Enligt författaren är en fullständig observerande 

forskare en som inte deltar i någon aktivitet utan befinner sig vid sidan av och observerar 

aktivt utifrån. Vårt val från början var att vara fullständiga observatörer men när vi väl kom på 

plats fungerade inte det, utan vi insåg att rollen som deltagande observatör passade bättre i 

undersökningen. Att vara en fullständig observatör innebär enligt Dovemark (2006, s. 109) att 

man inte deltar i någon aktivitet i klassrummet, men eftersom klassrummet var litet och trångt 

med många elever blev vi tilldelade en ganska central plats att sitta och observera på, då gick 

det inte att enbart observera. Vi pendlade i vår undersökning mellan att vara deltagande 

observatörer och fullständiga observatörer.  

 

Förberedelse inför en observation 
Som forskare måste man enligt Merriam (1994, ss. 109-116) utveckla sin egen teknik för att 

komma ihåg och skriva ner det viktigaste under en observation. Fältanteckningarna måste 

enligt Merriam organiseras och ha en form som gör det lätt att hitta informationen som är 

viktig. Tid, plats och syfte med observationen är ett vanligt tillvägagångssätt inför 

observationstillfället. Andra förslag inför observationen är enligt Merriam att man som 

forskare kan ha nytta av att skriva med bred marginal för att få plats med senare anteckningar 

och det underlättar för läsningen och analysen om man har styckeindelning. Att använda 

citationstecken för att markera vad någon säger, verbala beskrivningar av miljö, personer och 

aktiviteter är också bra att göra enligt Merriam. Det kan även underlätta om man gör en skiss 

över hur det ser ut. Det är bra om man från början bestämmer sig för att alla eventuella 

kommentarer från observatören skrivs i marginalen eller om man så föredrar att ha med 

kommentarerna i sin löpande text så bör de på något sätt vara markerade till exempel 

understrukna eller med parentes. Det är viktigt att man renskriver sina fältanteckningar så 

snart som möjligt.  

 

Genomförande av en observation 
Observationer kan göras på olika sätt enligt Kihlström (2006a, ss. 24-30) och det vanligaste 

sättet att dokumentera en observation är att skriva ett löpande protokoll över vad som sker. 

Detta protokoll består av korta och beskrivande kommentarer skrivna i presens. Om 

observatören i förväg har bestämt vad han eller hon vill titta närmare på blir observationen 

enligt Merriam (1994, s. 103) mer strukturerad. Löpande protokoll används här men endast 
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det som är av intresse skrivs ner. Vårt observationsprotokoll bestod först av anteckningar om 

tid, plats och en beskrivning av miljön vi observerar. Vi gjorde också en skiss över 

klassrummet. Innan observationerna bestämde vi oss för att skulle skriva citat från läraren 

inom citationstecken, i blocket gjorde vi en bred marginal för att få plats med egna 

kommentarer. De egna kommentarerna skrevs i löpande text, då inom parenteser för att vi 

lättare ska kunna hålla isär våra egna reflektioner med vad som faktiskt händer. Kihlström 

(2006a, ss. 24-30) anser att vid en observation kanske något speciellt händer som 

observatören vill fokusera på och det brukar kallas för ”critical incidents”. Vid fortsatta 

observationer kan det vara just dessa händelser som observatören väljer att studera närmare. 

När det i observationerna hände något utöver det vanliga skrev vi ner det i marginalen som en 

”critical incident”.  

 

Vi anlände till skolan strax innan avtalad tid och inväntade Evas ankomst. Vi presenterade oss 

för klassen och förklarade att vi var där för att observera Eva och se hur hon använder digitala 

media i undervisningen. Längst bak i klassrummet fanns två platser som Eva tilldelade oss 

under våra observationstillfällen. Inför observationstillfället hade vi förberett oss genom att 

bestämma hur vi skulle skriva våra fältanteckningar. Vi skrev anteckningarna i löpande text 

med bred marginal och använde oss av citationstecken när vi skrev av citat från Eva. 

Parenteser använde vi när vi skrev ner egna tankar eller reflektioner. Vi växlade i vår roll som 

observatörer genom att vara fullständiga observatörer och observerande deltagande 

observatör. Efter avslutad observation satte vi oss och skrev rent våra 

observationsanteckningar, detta gjorde vi direkt för att vi inte skulle glömma några detaljer. 

 

Vid observationstillfälle nummer två gjorde vi på samma sätt och samma plats som dagen 

innan. Innan vi lämnade Eva bekräftade tid och plats för vår intervju. 

 

Analys av en observation 
Kihlström (2006a, ss. 24-30) anser att observationer ska tolkas och analyseras för att slutligen 

kunna jämföras med aktuell forskning och enligt Merriam (1994 s. 133) påbörjar man 

analysen redan vid första observationstillfället. All data som man samlar in läggs sedan till det 

som man redan samlat in och förstärker eller ändrar riktning på den påbörjade analysen. 

Backman (1998, s. 29) anser att man måste organisera och systematisera data, för att bringa 

ordning och reda, efter det att observationsfasen är över. Analysen görs för att få en lämplig 

och tolkningsbar form på sitt material så att utfallet kan relateras till problemställningen.  

 

När det var dags för den slutgiltiga analysen, och för att få en åskådlig överblick över våra 

observationer, valde vi att skriva ut dem i pappersform. Efter detta klippte vi isär 

observationerna och kategoriserande dem efter lämpliga teman.  

Intervju 

Vi har kompletterat våra observationer med en intervju med klassläraren i årskurs sex. Det 

gjorde vi för att få reda på lärarens åsikter och erfarenheter. Merriam (1994, ss. 86–100) anser 

att man inte kan observera känslor eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld utan här 

är intervjuer en bättre metod. Intervju är ett samtal även om samtalet har ett bestämt syfte. 

Syftet med intervju i en kvalitativ fallstudie är att få en viss typ av information. För att få bra 

information måste man ställa bra frågor och bra frågor är för vår undersökning öppna frågor 

som rör erfarenheter och beteende, åsikter och värderingar, kunskapsfrågor och 

bakgrundsfrågor.  
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Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa intervjun kan enligt Kihlström (2006b, s. 39) liknas vid ett samtal. 

Intervjusamtalet har dock ett bestämt fokus och det är intervjuaren som ska se till att föra 

samtalet vidare genom att ställa följdfrågor. Här är det enligt Kihlström bäst att använda sig 

av öppna frågor eller riktat öppna frågor vilket bland annat innebär frågor som inte har ett 

färdigt svarsalternativ och att man sedan följer upp respondentens tankar med följdfrågor. Här 

är det viktigt som intervjuare att tänka på att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor, för 

det som är av intresse är respondentens åsikter och uppfattningar. Genom att låta 

respondenten berätta från sin egen erfarenhet undviker man ja- och nejfrågor. Kvalitativ 

intervju är en metod som innebär att få en djupare förståelse för hur respondenterna uppfattar 

saker. När man väljer metod för att samla in data så måste man enligt Kihlström tänka på 

vilken typ av kunskap man söker. Söker man efter hur någon förstår ett område väljer man en 

öppen eller riktad öppen intervju. Söker man samband mellan fenomen eller förklaringar för 

vad som orsakar fenomenet så väljer man en helt strukturerad intervju eller enkät.  

 

Vi har använt oss av intervjuformen som är öppen och samtalsliknande, en delvis strukturerad 

intervju. Den här formen av intervju innebär att man har förberett ett antal frågor eller 

frågeställningar som ska utforskas. Frågorna som vi förberedde inför intervjun har formen av 

att de inte går att svara ja eller nej på utan frågorna är så kallade öppna frågeställningar som 

kräver kunskap i att ställa lämpliga följdfrågor. Intervjun liknas vid ett styrt samtal (Se bilaga 

1). 

 

Förberedelse inför intervju 
Inför intervjun finns det flera saker att tänka på. Kihlström (2006b, s. 40) skriver att man 

måste tänka på att det är skillnad på frågeställningar och intervjufrågor. Frågeställningar är 

formulerade för att förtydliga syftet med undersökningen, medan intervjufrågorna ska ställas 

till respondenterna. Utifrån respondenternas svar ska sedan frågeställningen besvaras. Det är 

även viktigt att vara klar över syftet och ha tänkt igenom sin egen förförståelse. 

”Undersökningens syfte avgör alltså metodvalet och metoden avgränsar vad som kommer att 

bli belyst i undersökningen” (Lantz 1993, s. 24). Man måste fundera över vilka som ska vara 

med i undersökningsgruppen och tänka igenom de etiska regler som gäller för de respondenter 

man tänkt sig enligt Lantz (1993, s. 24) för att alla har möjlighet att säga ja eller nej och om 

de så känner avbryta intervjun när de vill. Det är viktigt att som intervjuare ha satt sig in i de 

etiska regler som finns.  

 

Patel och Davidson (1994, ss. 68-70) anser att förberedelserna inför en intervju är viktiga. Det 

är angeläget att frågorna är väl förberedda så att de inte går att missuppfatta och att de är 

lagom många. Det är viktigt att intervjuaren har tränat sig i intervjuteknik och att han/hon är 

väl förtrogen med frågorna. Innan intervjutillfället ska man ha tagit ställning till hur man ska 

registrera intervjusvaren, om man har tänkt sig att spela in svaren så måste man ha 

respondentens tillstånd. Fördelar med att spela in intervjun är att man kan gå tillbaka senare 

och lyssna, man kan analysera materialet noggrant och man slipper dessutom sitta och 

anteckna under tiden man intervjuar, man kan bättre koncentrera sig på intervjun. Nackdelen 

enligt författarna är att det tar lång tid att skriva ut en intervju. Om intervjun har varit en 

timme lång så räknar man med att det tar mellan fyra till sex timmar att skriva ut. Fler 

ställningstagande innan intervjutillfället är om man ska skicka ut intervjufrågorna innan 

intervjutillfället. Nackdelen med det kan vara att spontana och ärliga svar uteblir och svaren 

kan istället bli svar som är tillrättalagda och som respondenten tror att forskaren vill höra. 

Fördelen kan vara att respondenten känner sig trygg inför intervjutillfället. Att boka tid och 

välja en strategisk plats där man kan vara ostörda är också enligt Patel och Davidsson viktigt. 
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Innan intervjun genomfördes delgav vi vår respondent intervjuns ämne, vi valde att inte lämna 

ut frågorna innan intervjun. Detta gjorde vi för att få spontana och ärliga svar på våra frågor 

och inte några tillrättalagda svar som vår respondent tror att vi vill höra. Vi förberedde våra 

frågor noggrant men valde att inte prova dem på någon representativ person utan vi 

diskuterade frågorna med varandra och vår handledare. Efter att ha bestämde en tid och 

bokade en strategiskt vald plats, ett exempel på en strategisk plats kan vara någonstans där 

man kan ostört genomföra intervjun, bad vi om ett tillstånd för att spela in intervjun med en 

diktafon.  

 

Genomförande av intervju 
Placeringen under intervjun är betydelsefull menar Patel och Davidsson (1994, ss. 68-70). Att 

sitta mitt emot varandra på likadana stolar gör att alla inblandade kan känna sig bekväma i 

situationen. Eftersom kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten sker både 

verbalt och med kroppsspråket är det bra att anteckna stödord, till exempel om kroppsspråket, 

om något senare behöver förtydligas. Att kontrollera utrustningen innan och se till att allt 

material finns på plats tillhör några av de förberedelser man bör tänka på. Vid intervjutillfället 

är det bra att börja med några uppvärmningsfrågor och informera respondenten om hur 

intervjun är upplagd. Lantz (1993, s.13) menar att en bra genomförd intervju ska ge resultat 

som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att kunna komma även andra än intervjuaren till 

del. Därför är det viktigt att man som intervjuare har goda kunskaper i intervjumetodik och att 

man har gjort en grundlig och väl igenomtänkt intervjuundersökning. En fördel med att spela 

in intervjun var att vi kunde gå tillbaka igen och lyssna om det var något som vi undrade över. 

Vi slapp dessutom att anteckna respondentens svar utan kunde fokusera på att notera 

kroppsspråk och reaktioner.  

 

Inför intervjutillfället lät vi Eva välja tid och plats där vi kunde vara ostörda. Vi hade innan 

intervjun konstruerat öppna frågeställningar som behandlade de frågetecken som vi fått efter 

observationstillfällena. Intervjun ägde rum under en av Evas planeringstider. Evas klass hade 

en idrottslektion så vi hade klassrummet för oss själva. Intervjun inleddes med några 

uppvärmningsfrågor. Vi använde oss av en delvis strukturerad öppen intervju som på många 

sätt påminde om ett samtal. Eva gavs inte möjlighet att i förväg reflektera över våra 

frågeställningar för vi ansåg att vi skulle få ärligare svar om hon inte hade någon tid att 

förbereda svaren. Innan intervjutillfället hade vi fått ett godkännande av Eva att använd en 

diktafon. Vi kompletterade inspelningarna med egna anteckningar om kroppsspråk och dylikt. 

Innan intervjun kontrollerade vi att vår utrustning fungerade tillfredställande. Intervjun varade 

i cirka 35 minuter. När intervjun var genomförd lämnade vi Eva för att skriva rent intervjun.  

 

Analys av intervju 
Resultatet av intervjun måste bearbetas och analyseras för att man ska kunna dra slutsatser 

och Kvale (1997, ss. 172-175) skriver om fem metoder för intervjuanalys. Den första metoden 

är meningskoncentrering vilket innebär att meningarna som intervjupersonerna sa, görs mer 

kortfattade. Kvales andra metod kallas meningskategorisering och innebär att man kodar 

intervjun i olika kategorier, för att göra svaren mer överskådliga. Den tredje metoden kallar 

Kvale för narrativ strukturering och det innebär att man försöker skapa en sammanhängande 

historia av intervjun, en berättelse som beskriver svaren i löpande text. Kvales fjärde metod 

kallar han för meningstolkning och den innebär att man går djupare och gör mer spekulativa 

tolkningar av texten, detta innebär att intervjuaren lägger in mer egen tolkning i sin analys. 

Den sista analysmetoden benämner Kvale ad hoc-metoden, den innebär att forskaren kan 

använda olika metoder för att skapa mening i materialet som sedan kan presenteras i ord, 

siffror, figurer och flödesscheman. 
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Vi valde att använde oss av en narrativ metod när vi sammanställde vår intervju. Vi började 

med att gå igenom intervjusvaren och försökte att se om det fanns några mönster eller teman 

bland svaren. Lättast var det, tyckte vi, att skriva ut våra intervjusvar, ta en sax och helt 

enkelt klippa isär respondentens uttalanden. Att sortera data var sedan mycket lättare då man 

tydligare såg de olika kategorierna i svaren. När vi hade kategoriserat svaren efter de teman 

vi ansåg passande påbörjade vi en beskrivande text där vi presenterade resultatet. 

Validitet och reliabilitet  

I en kvalitativ fallstudie grundas enligt Merriam (1994, ss. 174-193) tillförlitligheten på 

forskarens förhållningssätt och sinnesnärvaro, hur samverkan mellan forskare och deltagare 

ser ut, hur utförlig beskrivningen är, vilka tolkningar som görs och hur trianguleringen av 

informationen utförs. Som forskare vill man bidra med trovärdiga och pålitliga kunskaper. 

Kvalitativ fallstudie är en speciell typ av tolkande forskning där förståelse är den viktigaste 

grunden för undersökningen. Forskarens främsta intresse under hela undersökningen är enligt 

Merriam att komma fram till trovärdiga och tillförlitliga resultat. Tillförlitligheten i en 

kvalitativ fallstudie grundar sig på forskarens förhållningssätt och sinnesnärvaro. Kvalitativ 

forskning handlar främst om att beskriva och förklara en situation eller företeelse utifrån hur 

respondenten upplever och uppfattar den. Validitet och reliabilitet handlar enligt författaren 

här om att tydligt dokumentera och reflektera över de val och tolkningar som görs under 

undersökningen. Vi har varit två vid både observationstillfällena och vid intervjutillfället. Vi 

har varit uppmärksamma på hur vi samlat in, analyserat och tolkat informationen. Våra 

fältanteckningar innehöll mycket detaljerade beskrivningar av det vi såg och vi 

dokumenterade tydligt, reflekterade och analyserade under tiden som vi observerade. Vid 

intervjutillfället valde vi att spela in intervjun vilket gjorde att vi inte missade några detaljer. 

Begreppet validitet innebär att man mäter det som är avsett att mätas, reliabilitet innebär att ge 

undersökningen trovärdighet. 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6), finns fyra huvudkrav på forskaren när det gäller 

forskningsetiska principer. Det fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7) innebär, enligt vetenskapsrådets text, att 

forskaren har en skyldighet att informera de deltagande om att de är med frivilligt. De ska när 

som helst kunna avbryta sin medverkan. De ska vara informerade om vad deras medverkan 

innebär och medvetna om alla faktorer som eventuellt kan påverka deras vilja att vara med i 

forskningen. För att kunna tillgodose vetenskapsrådets informationskrav informerade vi Eva 

muntligt om vad vår undersökning handlade om och hur vi tänkte genomföra densamma. Vi 

informerade också henne skriftligt i form av ett missivbrev, (Se bilaga 2), som Eva fick i god 

tid innan vi genomförde observationerna. Vi var noga med att berätta för Eva att om hon 

kände att det inte passade eller att hon helt enkelt inte vill bli observerad längre var det bara 

att säga till så skulle vi avbryta. 

 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 9) innebär att forskaren måste få den deltagandes 

medgivande till att delta i forskningen. Om det är så att den som deltar i forskningen är under 

15 år måste forskaren ha vårdnadshavandes samtyckande till att deras barn deltar i 

forskningen. Det får inte heller finnas något sorts beroendeförhållande mellan 

uppgiftslämnare och forskare. Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att muntligt fråga, i god 

tid innan arbetet påbörjas, om Eva har ett intresse av att vara med i vår undersökning. Efter att 
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vi informerat Eva om vad vår undersökning handlar om gick hon med på att vi undersökte hur 

hon arbetade. 

 

Den tredje regeln enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12) är konfidentialitetskravet vilket innebär 

att alla etiskt känsliga uppgifter om deltagande personer och deras personuppgifter skall 

förvaras på ett så säkert sätt att de inte kan komma ut till allmänhetens kännedom. Detta 

innebär att de som tar del av forskningen eller rapporten inte skall ha någon möjlighet att få 

reda på vem det är som har deltagit. Genom att vi har haft våra fältanteckningar under uppsikt 

och inte visat dem för någon har vi förvarat känsliga uppgifter på ett säkert sätt. Efter att vi 

renskrivit, anonymiserat och sammanställt våra fältanteckningar och vi är färdigexaminerade 

kommer vi att förstöra dem. Vi kommer då också att radera minnet på diktafonen. På detta 

sätt uppfyller vi kraven på konfidentialitet. Det kan vara ett problem hur noga man ska 

beskriva en skola så att det ger tillräcklig information men samtidigt inte så omfattande att 

skolan går att känna igen av utomstående och i och med det kunna känna igen den enskilda 

läraren. Vi försöker att hitta en balans i vår studie, läraren i studien presenteras under fingerat 

namn.  

 

Nyttjandekravet (2002, s. 14) innebär, enligt vetenskapsrådets text att det material som samlas 

in endast får användas i forskningssyfte och inte i andra sammanhang. Vetenskapsrådets 

nyttjandekrav uppfyller vi när vi inte använder de uppgifter vi kommer över till något annat 

än just till denna undersökning. 
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Resultat 
Vi har valt att redovisa vårt resultat utifrån två huvudteman vilka är relevanta för att besvara 

vårt syfte och frågeställningarna i vår studie. Materialet är sammanställt utifrån fallet och de 

två temana är: användning av artefakter i undervisningen och digitala media i det sociala 

samspelet. 

Fallet 

För att få en bild och förståelse av hur digitala media används som lärandeverktyg har vi 

undersökt hur en lärare, i ett klassrum, vid en skola använder digitala media som 

lärandeverktyg i sin undervisning. Eva, som vi har valt att kalla vår lärare, arbetar på en skola 

där man har bestämt sig för att satsa på digitala medier. Istället för att köpa in nya stora 

klassrumskartor så valde man att satsa på projektorer och bärbara datorer. Efter detta inköp 

har skolan fortsatt med att utöka medieanvändningen, nu har flera klassrum även smartboards, 

skolan profilerar sig som en skola med mycket IKT i undervisningen.  

 

Eva har ingen speciell medieutbildning utan tillsammans med sina kollegor har hon lärt sig 

allt eftersom hon har behövt kunskapen.  

 
Man måste våga lite! Misslyckas man någon gång så gör det inte så mycket utan det är bara att 

börja om och så lär man sig något nytt på köpet.  

Eva  

 

Eva är en lärare som ser möjligheter istället för motgångar och brinner för att förbättra och 

utveckla skolan. 

Användning av artefakter i undervisningen 

Artefakter är språkliga och fysiska redskap, här presenterar vi resultatet efter följande 

rubriker: bärbara datorer, smartboard, Internet och strömmande media. 

 

Bärbara datorer 
Eva berättar att eleverna på skolan har tillgång till många bärbara datorer, åtta i hennes 

klassrum på en datorvagn och ytterligare två vagnar att låna med tolv respektive åtta bärbara 

datorer. De första datorerna levererades till skolan på ett spännande sätt under en uppstart till 

en Storyline som handlade om tidningsproduktion. Datavagnen kom då som en present från 

skolans ledning till eleverna. Detta fungerade som startpunkt för Eva och hennes elever att 

börja arbeta mera med digitala media som lärandeverktyg. Eva ser datorerna som ett av de 

viktigaste redskapen i hennes undervisning och menar att utan datorn kommer man inte långt. 

Hon visar att hennes undervisning och arbetssätt bygger på att eleverna och hon själv i hög 

grad har tillgång till bärbara datorer. Eva planerar och lägger upp sina lektioner med hjälp av 

datorn och hon anser att digitala medier i undervisningen har påverkat hennes roll som lärare 

positivt och att planera undervisningen har successivt blivit lättare. Hon menar att man inte 

behöver lära sig alla funktioner på en gång utan man kan lära sig lite i taget, det som man 

behöver just då. 

 
Det gör att jag tycker att det är roligt att arbeta. Att ha tekniken i undervisningen underlättar 

oftast.[…]Jag drog igång ganska friskt, och fick till en början slita mycket med eleverna och 

datorerna då inte alla klarade det själva. Jag var helt slut på kvällarna. Men det har jag igen nu när 

eleverna är mera självgående och eleverna blir vana vid arbetssättet.   

Eva 
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Digitala media underlättar och gör Evas arbete mer inspirerande och roligt. Hon kan se att sin 

roll som lärare har blivit något förändrad i och med att hon introducerade digitala media i sin 

undervisning. Här kan vi ta del av att det lönar sig att kämpa för något man tror på. Vid flera 

av Evas lektioner använder eleverna de bärbara datorer som finns i klassrummet. Eva 

instruerar eleverna till att börja arbeta.  

 
Nu ska vi fortsätta att arbeta självständigt eller tillsammans med den ni arbetar med i SO arbetet 

om Nordamerika, ta fram datorerna och sätt er och arbeta. Om det blir något problem med 

datorerna så vill jag att ni försöker att lösa det tillsammans innan ni frågar mig. 

Eva 

 

Vid detta tillfälle är det i klassrummet igång nio datorer samtidigt. Vi ser att tillgången på 

bärbara datorer är stor vilket är en fördel då det sällan blir någon kö till datorerna. Eva har 

från skolan fått en bärbar dator som bara hon använder. Denna har hon stående på ett bord i 

klassrummet och den är uppkopplad till smartboarden som finns på väggen längst fram i 

klassrummet. Att Eva har en bärbar dator som bara hon använder underlättar hennes lektioner 

och hennes planeringsarbete. Med en bärbar dator kan hon sitta på sitt arbetsrum, hemma eller 

i klassrummet och förbereda sina lektioner. När Eva sedan kommer till lektionen kopplar hon 

upp sin dator till smartboarden, hon har då hela sin planering på plats i lektionssalen. Att 

eleverna har tillgång till bärbara datorer är en fördel då arbetet kan bli mera sammanhängande 

genom att eleverna inte behöver gå iväg till någon datasal för att söka fakta, surfa eller 

bearbeta sina texter. Detta är också en fördel för Eva då hon kan vara med och hjälpa alla då 

de är i samma rum. Vi såg att eleverna använde sig av de bärbara datorerna vid de flesta 

lektionerna. De stora användningsområdena var främst att söka information på Internet, skriva 

texter och förbereda olika framförande med till exempel PowerPoint presentationer.  

 

Smartboard 
Smartboarden är alltid uppkopplad till lärardatorn i klassrummet. Från en projektor som sitter 

monterad på en hållare ovanför smartboarden kommer den bild som Eva vill använda sig av i 

sin undervisning (Se Bilaga 4). 

 
Under en NO lektion använder sig Eva utav smartboarden för att visa hur en vattenmolekyl är 

uppbyggd. Eva har förberett sin lektion genom att göra i ordning en presentation med mängder av 

väte och syre atomer. Eva flyttar runt molekylerna och visade på ett mycket överskådligt sätt hur 

en vattenmolekylen H2O bildas och ser ut i uppbyggnaden. Eleverna får själva gå fram och flytta 

omkring atomer och se vilka olika molekyler som kan bildas (Se bilaga 5). 

 

Eva visar enkelt och konkret, genom att använda smartboarden som ett verktyg, hur en 

vattenmolekyl är uppbyggd. Genom att Eva låter eleverna själva prova sig fram med 

smartboarden som hjälp uppstår ytterligare en möjlighet till lärande när de praktiskt får prova 

sig fram. När Eva flyttar runt molekylerna på smartboarden och samtidigt berättar vad de 

olika kemiska förkortningarna står för, två väteatomer (H) och en syreatom (O) som bildar en 

vattenmolekyl, blir det tydligare för eleverna hur vattenmolekyler är uppbyggda. Här visar 

Eva ett kreativt och pedagogisk upplagd undervisningsmoment om vattenmolekyler. Vi ser att 

Eva kan använda smartboarden till att underlätta sina genomgångar med klassen. Vid ett 

tillfälle behöver Eva förtydliga vissa uppgifter från en tidigare lektion.  

 
Hon tar fram de sparade anteckningarna, som finns sedan tidigare genomgång, på smartboarden. 

Det är en laborationsrapport från en NO lektion där de har börjat fylla i resultat från tidigare 

laborationer som de har haft i hemläxa.   
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När Eva på nytt kan ta fram något som de tidigare har gjort på smartboarden underlättar 

det mycket då det kan vara någon elev som varit sjuk och missat någon genomgång 

eller bara inte förstår något moment i undervisningen. Eva kan här på ett smidigt sätt få 

ett genomarbetat underlag för en snabb genomgång. Att det också går att använda 

tidigare lektioner underlättar för henne . Eva använder i stort sett dagligen 

smartboarden till mängder av olika övningar. Så det finns mycket att gå tillbaka till. 

 
Jag har lagt in nu inför luciafirandet alla låtar så att eleverna kan se dem och så kan man skriva på 

vem som ska sjunga vad och när. Alla ser vad man skriver och vad som gäller.  

Eva 

 

Evas kontinuerliga användning av smartboarden underlättar hennes arbetssituation genom att 

allt som hon skriver på smartboarden går att spara och använda igen vid ett senare tillfälle. 

Det är lätt för Eva att redigera och utveckla sina lektionsplaneringar och anpassa dem efter de 

unika förutsättningar som gäller vid varje lektionstillfälle. Fördelen för eleverna är att det till 

exempel är lätt att få med sig hem en utskrift av genomgången på tavlan. 

 

Internetanvändning 
På en bildlektion använder sig Eva av en Internetbaserad bildövning.  

 
Eva öppnar upp en webbläsare på smartboarden och visar hur bildövningen går till. Istället för att 

använda sig av musens pekare på datorn, använder hon sina fingrar då hon markerar och ritar på 

smartboarden. Eva avslutar genomgången med att visa bilder, som andra har gjort med 

Internetverktyget, som inspiration.  

 

Genom att Eva använder sig av Internet som undervisningsverktyg har hon vidgat sitt 

metodanvändande ytterligare. Här fångar Eva elevernas nyfikenhet och vilja till att skapa på 

annat sätt än i den traditionella bildundervisningen. Vi ser att bilduppgiften stimulerar och 

engagerar eleverna. När de vid senare tillfälle får möjlighet att välja vad de vill göra är de 

flera av eleverna som arbetar vidare med bilduppgiften och många väljer att samarbeta två 

och två vid datorerna. Här är det ett stort språklig kommunikationsutbyte och flera av paren 

väljer stolt att publicera sin bild på bilduppgiftens hemsida. Under en samhällsorienterande 

lektion arbetar klassen med Nordamerika. En elev vill ha bilder till sitt arbete och frågar Eva 

var hon kan hitta sådana. 

 
Eva visar med smartboarden som visningsskärm var eleven kan hämta bilder. Eva ger några 

alternativ på var eleven kan komma åt gratis bilder från bildbanker, där skolan har ett medlemskap 

eller användarkonto.  

 

Eva använder Internet på ett sätt som gör det lätt för alla elever att se vad och hur hon gör. 

Genom att hon har sin bärbara dator kopplad till smartboarden så projiceras det som händer på 

datorn direkt på smartboarden. Eleverna kan då sitta kvar på sina platser och ändå se tydligt 

vad Eva visar, springet minskar i klassrummet och hon når ut till många elever. Eva ser 

Internetanvändningen som något positivt. Främst, enligt henne själv, kommunicerar hon med 

elevernas vårdnadshavare med hjälp av e-post.  

 
Mailkontakten efterfrågas ofta av föräldrarna. Majoriteten har en e-post som de kan kommunicera 

med och för de som inte har det hemma, har ofta tillgång till det på jobbet. Föräldrarna är 

tacksamma att de slipper passa telefontider och att information via papper försvinner i 

ryggsäckarna. De vet om att jag kollar e-posten varje dag.  

Eva 
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Eva använder sin e-post mycket främst för att hålla kontakt med föräldrarna, en del föräldrar 

e-postar när barnen är sjuka eller så hör de av sig när de har andra frågor. Eva tycker att det 

fungerar bra med att ha kontakt med föräldrarna via e-post på det sättet är hon alltid 

anträffbar. Det föräldrar som inte har tillgång till Internet kommunicerar Eva med genom 

telefon och brev, de föräldrarna är få.  

 

Strömmande media  
En samhällsorienterande lektion inleds med att Eva visar ett nyhetsinslag om de stora 

skogsbränder som härjar utanför Kalifornien i USA.  

 
Eva visar ett nyhetsklipp om bränderna i Kalifornien, som hon hämtar ifrån Playrapport. Därefter 

visar Eva ännu ett nyhetsinslag, detta handlar om USA:s närvaro i Irak. Inslagen visas, från Evas 

bärbara lärardator med hjälp av en projektor, på smartboarden. Efter båda nyhetsklippen för Eva 

en diskussion om innehållet med eleverna.   

 

Klassen arbetar med Nordamerika på SO lektionerna och Eva använder digitala media som ett 

kompletterande verktyg i sin undervisning. Många elever blir aktiva i Evas diskussioner om 

de nyhetsinslag de har fått ta del av från playrapport som är en tjänst på SVT:s hemsida, 

svt.se. Eva anser att digitala medier har påverkat hennes undervisning på ett bra sätt. Hon 

menar att hennes undervisning har blivit mer flexibel och hon ser många möjligheter med att 

använda rörlig film i undervisningen. 

 
…om man till exempel vill kunna se något på tv eller sådär, som när något händer. Vi gick in på 

en amerikansk sida och kollade på Barack Obamas segertal på morgonen, då man visste att han 

vunnit valet i USA. Bra när man kan vara med lite mera. Så arbetar jag en del med strömmande 

media från mediapoolen. Men än så länge finns inte det så mycket, men det läggs ut hela tiden 

mera.  

Eva 

 

Utbudet av strömmande media är tyvärr något som är begränsat tycker Eva men hon använder 

sig mer än gärna av det som finns och är av intresse. Hon har hittat olika vägar för att kunna 

använda sig av rörlig film i större utsträckning i undervisningen. Några av hennes favoriter är 

playrapport från SVT: s hemsida och Youtube.com. Vi ser att nyhetsinslagen engagerar 

eleverna och de är aktiva i de efterföljande diskussionerna. Att eleverna först får ta del av 

informationen genom de olika sinnena stimulerar dem att lättare ta del i diskussionerna.  

Digitala media i det sociala samspelet 

Här presenterar vi digitala media i det sociala samspelet under följande rubriker: kreativitet 

genom digitala media, kunskapsutveckling genom digitala media, språklig kommunikation 

och samspel genom digitala media och sist stimulerande miljö med digitala media som 

lärandeverktyg.  

 

Kreativitet genom digitala media 
Vid en engelsklektion samlar Eva eleverna i halvklass framför smartboarden. För att alla 

eleverna ska kunna vara delaktiga i övningarna krävs det att gruppen inte är för stor, därför 

använder Eva oftast smartboarden i halvklass. 

 
Eva öppnar upp en övning som hon tidigare har förberett, på skärmen kommer det upp ett antal 

flaggor från olika länder. Eleverna får en i taget välja en av flaggorna, säga vilket land den hör till 

på engelska och sedan gå fram till flaggan och flytta den med handen. Under flaggan finns då rätt 

svar.  
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Här använder Eva sig av smartboarden på ett kreativt och stimulerade sätt, där eleverna blir 

engagerade och aktiva i sitt lärande. Vid ett annat tillfälle använder Eva smartboarden till att 

öva engelska verb med eleverna och hon öppnar då ett dokument på smartboarden som de vid 

en tidigare lektion har använt sig av.  

 
Eleverna får gå fram och ta ett engelskt verb ur en hög längst ner i hörnet av smartboarden och 

sedan sätta det framför den svenska motsvarigheten, antingen i infinitiv- eller imperfektformen.  

 

Denna övning har klassen gjort flera gånger, det märks då Eva inte behöver förklara hur det 

går till, alla verkar förstå med en gång. Här visar Eva ett exempel på hur eleverna kan 

aktiveras i undervisningen, genom att använda smartboarden som ett lärandeverktyg (Se 

bilaga 6).  
 

Under en samhällsorienterande lektion använder sig Eva av programvaran PowerPoint för att 

visa eleverna hur de på ett smidigt sätt kan gör en presentation. Presentationen ska handla om 

ett land. Genom att lägga ihop bilder och stödord ska de göra ett snyggt underlag för en 

redovisning eller en presentation av det land de har valt. Eva presenterar här en arbetsmetod 

som hjälper eleverna att på ett kreativt sätt bearbeta sina kunskaper inför ett 

redovisningstillfälle. Här blandas många mediala uttryck i en och samma övning.  

 

Kunskapsutveckling genom digitala media 
Eva anser att kunskapsnivån hos hennes elever har blivit bättre när det gäller det muntligt 

agerande. Genom att eleverna med stolthet kan visa upp sina presentationer med hjälp av 

digitala medier ökar deras självförtroende och redovisningarna blir bättre, enligt Eva. 

 
Jag kan uppleva att det här med att stå framme vid tavlan och prata inför klassen har blivit bättre. 

Alla har gjort det och tyckt att det fungerar bra. Jag tror mycket det är tack vare smartboarden och 

med PowerPoint presentationer som stöd har det gått så bra för alla elever. 

Eva 

 
Eva upplever att elevernas studieresultat har påverkats av medieanvändningen. Hon anser att 

elevernas utveckling mest har gått fram när det gäller att våga prata och agera inför grupp. 

Eleverna har även blivit duktiga på att söka på nätet enligt Eva och de arbetar aktivt med 

källkritik och har blivit duktiga på att granska källan. Eva säger att eleverna måste ha med 

sina källor i deras arbeten. När det kommer till bilder är inte Eva lika noga men det skriftliga 

ska alltid ha källhänvisningar. Under lektionerna pratar Eva ofta källkritik och vad de olika 

källorna har för trovärdighet. Många av eleverna använder sig av wikipedia. Eva berättar 

vilken typ av sida wikipedia är och vilken grad av trovärdighet den sidan har. Genom att 

aktivt arbeta med källkritik utvecklas elevernas kunskaper och de lär sig att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till all information.  

 

Språklig kommunikation och samspel genom digitala media 
Under ett lektionstillfälle hjälper Eva klassen att planera för klassens disco. Hon använder 

smartboarden som en traditionell whiteboard. 

 
Eva öppnar en blank sida på smartboarden och börjar skriva upp de saker som klassen vill att de 

ska ha med på discot. Hon delar sedan ut ansvarsområden till de olika eleverna. Allt detta skriver 

hon upp på smartboarden med en speciell penna. Efter att alla elever sagt sitt och är överens sparar 

Eva det hon skrivit som ett dokument och skriver ut ett exemplar till var och en av eleverna.  

 

Här använder Eva sig av smartboarden som verktyg under en klassrådslektion. Vi ser att 

smartboarden kan vara ett verktyg för att visualisera språklig kommunikation. Om det vid ett 
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senare tillfälle skulle bli några ändringar angående discofrågorna kan Eva ta fram dokumentet 

och ändra det som behöver ändras. Under ett lektionstillfälle informerar Eva eleverna om att de 

får arbeta två och två med datorerna, antingen med en bilduppgift eller med sitt 

samhällsorienterande arbete. Under lektionen arbetar eleverna två och två, datorerna i 

klassrummet räcker precis när de samarbetar i par. Genom att eleverna ”tvingas” att arbeta två 

och två med datorn som redskap tränas de i att samarbeta och kommunicera. Här blir datorn ett 

redskap för kommunikation. Vi ser mer språkligkommunikation när Eva har en av sina 

engelska lektioner på smartboarden. Hon plockar fram en mängd olika djur på smartboarden 

och eleverna får gå fram en i taget och välja ett antal djur som en av deras klasskamrater får 

berätta en historia kring.   

 
En elev gick fram till smartboarden och flyttade runt föremål allt efter som en av elevens 

klasskamrater berättar en historia.  

 

På så sätt fick Eva eleverna att öva samarbete och det engelska språket på ett roligt och 

kreativt sätt. Här ges eleverna utrymme för att öva sig i språklig kommunikation och samspel. 

Vi upplever att eleverna är engagerade och lusten till att ta del av övningen syns tydligt 

genom att alla elever visar en hög grad av delaktighet. 

 

Varje vecka har lärarna på Wästerskolan pedagogiska konferenser, en gång i månaden har de 

en dubbelkonferens då alla lärare arbetar med sina arbetsgrupper. Här utbytes erfarenheter och 

idéer genom samverkan arbetslagen emellan. En av arbetsgrupperna arbetar för framtidens 

klassrum. I den gruppen ansvarar man för att utveckla och inspirera medieanvändningen på 

skolan. Eldsjälarna i framtidens klassrum delger sina kollegor praktiska lektionsplaneringar 

med olika digitala verktyg, dessa samlas i en lektionsbank på skolans interna nätverk. 

 
Å så har vi en plats på nätverket där vi lägger upp grejer som vi har gjort som vi tror att andra kan 

ha användning för också, så kommer alla åt det sedan. Så det kan betyda att jag gör en 

lektionsplanering för smartboarden som jag tyckte gick jättebra och lägger ut den sedan, så att de 

andra om de vill kan ta del av den.  

Eva 

 

Att lärarna delger varandra sina idéer och lektionsplaneringar betyder att alla inte måste börja 

om från början vid alla tillfällen. De här upplever Eva som något positivt och hon både lägger 

ut och tar del av andras lektioner via deras lokala nätverk. Vi ser att samspelet mellan lärare 

och lärare har påverkats positivt av den digitala tekniken. Samspelet mellan elev och lärare 

upplever Eva också har påverkats positivt i och med medieanvändningen i sin undervisning. 

 
Samspelet mellan elev och lärare har blivit bättre då man som lärare mera befinner sig på 

elevernas nivå. Tekniken är ju vardag för eleverna, då man också använder den i skolan betyder 

det att man kommunicerar på elevernas nivå. 

Eva 

 

Att som lärare lägga undervisningen efter elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper skapar 

gynnsamma förutsättningar för kunskapsinhämtning, enskilt eller i grupp. Många elever är 

vana att arbeta tillsammans men enlig Eva så finns det elever som gärna arbetar ensamma, de 

ambitiösa gör det, för att de upplever att det lätt blir för stökigt om man jobbar ihop. Att arbeta 

med digitala medier tycker Eva skapar mer möjligheter och tillfällen att lära sig samarbeta med 

andra. 

 



 

27 

 

Stimulerande miljö med digitala media som lärandeverktyg 
Klassrummet har varit en fritidslokal och ser därför något annorlunda ut. Klassrummet är i en 

och en halv plan och avdelas med ett stort rött draperi. Ytan, en halv våning upp används till 

grupprum. När det arbetar i halvklass är ena halvan i ”grupprummet” (Se bilaga 3). 

 
Ibland när vi arbetar med smartboarden eller med de bärbara datorerna i grupparbeten är det lättare 

att vara i halvklass, alla får då möjlighet att uttrycka sig och lättare att kommunicera med 

varandra. 

Eva 

Eva anser att grupprummet är en stor tillgång och det använts flitigt, både för 

halvklassundervisning och när någon elev vill ha lugn och ro. Under en lektion med eget 

arbete var det stor aktivitet i klassrummet. 

  
Klassrummet är trångt och många elever rör sig mellan borden, datavagnen, smartboarden och 

grupprummet. Eva går omkring och hjälper eleverna med diverse problem som uppstår till 

exempel nätverkskabel, lösenord och med diverse tips och idéer. 

 

Genom att använda sig av mycket digitala medier i sin undervisning skapar Eva en kreativ 

miljö där många är engagerade i vad som händer hela tiden. Detta kan uppfattas för en icke 

insatt som en rörig miljö, men kan också tolkas som en kreativ miljö. Vi kan se att många 

elever vant rör sig mellan de olika mediala verktygen och de ytor som finns tillgängliga. 

Eleverna verkar vana att delas in i olika grupper och är flexibla i de olika arbetsmetoderna, de 

kommer snabbt till rätta och sätter igång med de olika uppgifter som de tilldelats eller själva 

valt. Eleverna övar här att samarbeta och att vara flexibla. 

Fördelar och nackdelar med digitala media som lärandeverktyg 

Det är jobbigt när eleverna glömmer sina inloggningsuppgifter och lösenord till de bärbara 

datorerna. Det är ett tidskrävande jobb för Eva att byta lösenord åt eleverna. Även när det 

lokala trådlösa nätverket inte fungerar kan det uppstå problem.  

 
”Det är inte alltid som det trådlösa lokala nätverket fungerar” säger Eva och ser rätt stressad ut när 

hon river i en korg för att få fram en tillräckligt lång nätverkskabel. 

 

Att det trådlösa nätverket inte fungerar kan ställa till det för Eva i klassrummet, men oftast så 

går det att koppla upp de bärbara datorerna till det trådbundna nätverket, som nästan alltid är 

intakt. Ett annat bekymmer för Eva är att någon elev kan stänga av sin dator utan att först 

spara sitt arbete. Eva är därför noga med att upplysa eleverna om att de måste spara sina 

arbeten, om de inte gör det är det lätt att allt försvinner. Eva anser att det finns mest vinnare i 

användandet av digitala media som lärandeverktyg och hon kan se att de elever som har svårt 

att sitta stilla och koncentrera sig har lättare att ta till sig information via Internet på datorn 

eller annat interaktivt verktyg. Nackdelarna enligt Eva är de tekniska fel som uppstår ibland. 

De kan göra att en hel lektion går förlorad för de eleverna som inte kan logga in på datorn 

eller som har problem med att nätverket inte kopplas upp. Eva har märkt att eleverna har blivit 

duktigare och bättre på att själva försöka lösa problemen när de uppstår. Innan sprang de 

gärna omkring och störde de andra i stället för att försöka göra något åt problemet. Nu hämtar 

eleverna själva en nätverkskabel när det är problem med det trådlösa nätverket och de har 

blivit bättre på att läsa de felmeddelande som kommer upp, det struntade de i tidigare. 

 
 En del elever glömmer av sina lösenord. Då tar sådant tid att fixa, jag kan byta det men det kan 

ibland ta en del tid ändå. Då får man se till att den eleven vid nästa tillfälle får en säker dator som 

inte krånglar nästa gång.  

Eva 
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De negativa effekterna med tekniskt krångel är det priset som man får betala för den 

skapande kreativa miljön som man kan få genom att använda digitala media som 

lärandeverktyg. Något som Eva upplever som positivt är att hon kan vara mer tydlig och 

konkret mot eleverna med hjälp av olika digitala medier. Eva anser att det är till 

exempel lättare att åskådliggöra budskap på smartboarden och att eleverna kan vara de 

stora vinnarna genom att många av undervisningstillfällena är mer varierade. Genom att 

Eva kan göra undervisningstillfällena mera varierade ökar möjligheterna för eleverna att 

kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett sätt som passar just den individen. 
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Diskussion  
Studiens syfte var att se hur en lärare använder digitala media som lärandeverktyg i sin 

undervisning. Avsnittet inleds med en diskussion kring resultatet, där vi drar egna slutsatser 

kring digitala media som lärandeverktyg. Därefter följer en diskussion kring metodval och 

genomförande. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

Vi är medvetna om att vår fallstudies resultat gäller endast för den lärare och den skola där vi 

genomfört undersökningen. Det vi har sett gäller inte överallt, det går således inte att göra 

någon generalisering. Respondenten visste i god tid att vi skulle komma och observera hennes 

undervisning, hon visste också vad vi var intresserade av att se. Det finns därför en möjlighet 

att respondenten påverkat sin undervisning, medvetet eller omedvetet, mot att innehålla mera 

mediebaserad undervisning. 

  

Användning av artefakter i undervisningen 
Vi kan se att Eva använder sig av olika artefakter i sin undervisning. Användningen av 

digitala medier underlättar hennes lärarroll, enligt henne själv. Säljö och Linderoth (2002, ss. 

16-17) betonar att artefakter är betydelsefulla i ett sociokulturellt perspektiv på grund av att de 

är en viktig del av vår kultur och för att de förändrar vår relation till omvärlden. Eva använder 

sig av bärbara datorer dagligen i undervisningen och hennes arbetssätt bygger på att eleverna 

och att hon själv i stor grad har tillgång till de bärbara datorerna. Säljö och Linderoth (2002, 

ss. 17-20) menar att lärandet kan förändras på många sätt när nya medieredskap introduceras i 

undervisningen. En iakttagelse som Säljö gör är att allteftersom tekniken utvecklas så 

utvecklas och förändras också människornas behov av kunskaper. Eva var lärare innan det 

fanns bärbara datorn att tillgå på hennes skola, idag skulle inte hon vilja vara utan de bärbara 

datorerna i skolan. Säljö och Linderoth (2002, s. 79) beskriver att människan hela tiden skapar 

artefakter med syfte att underlätta vår vardag så som den bärbara datorn. Innan Eva hade 

tillgång till en dator planerade hon lektionerna med papper och penna. Idag sitter hon med sin 

bärbara dator och förbereder lektionerna. När det sedan är dags för lektionen kopplar hon upp 

samma dator mot projektorn och har allt klart och på plats.  

 

Användningen av artefakter i undervisningen är inte bara positivt för läraren utan Passey och 

Rogers (2004, s. 22) menar att användningen av datorer och annan IKT gör lektionen mer 

spännande och intressant för eleverna också. En av effekterna beskriver Passey och Rogers är 

att eleverna inte tröttnar på att skriva lika fort när de slipper att forma bokstäverna för hand. 

Det kan vara en effekt av IKT i klassrummet, som vi ser, då det under Evas lektioner råder en 

positiv stämning i klassrummet och de flesta elever arbetar med sina uppgifter vid datorerna 

utan att gnälla eller klaga.  

 

Den smartboard som Eva har i sitt klassrum använder hon flitigt, ofta flera gånger per dag. 

Smartboarden är en mycket användbar artefakt i undervisningssituationen, Eva använder den 

för att konkretisera och visa information och budskap. Ett tydligt exempel är när Eva har en 

NO lektion och visar eleverna hur en vattenmolekyl är uppbyggt genom att flytta runt och 

bygga ihop väte- och syreatomer (Se bilaga 5). Vid ett tillfälle använder Eva smartboarden till 

ett flaggspel på engelska för att öva uttal och för att öva vilket land flaggorna tillhör. Vid ett 

annat tillfälle använder Eva smartboarden för att öva engelska verb (Se bilaga 6). Eleverna får 

då gå fram och uttala verbet och placera ut det vid sidan av den svenska betydelsen. Säljö och 
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Linderoth (2002, ss. 16-17) menar att kunna visa sin kunskap på ett konkret sätt med tekniken 

som hjälpmedel gör att kunskapen inte bara finns i våra huvuden eller i våra händer, 

kunskapen syns också i vår förmåga att kunna samspela med olika typer av redskap. Gillen 

m.fl. (2007, ss. 243-256) hävdar att användningen av smartboards i undervisningen kommer 

att revolutionera lärandet, men höjer samtidigt ett varningens finger och menar att bara för att 

man använder en smartboard i sin undervisning blir inte elevernas lärande automatiskt bättre. 

Däremot hävdar Gillens m.fl. att ett genomtänkt användande av smartboarden skapar många 

goda lärandetillfällen. Enligt Condie och Munro (2007, s. 54) har ett stort intresse visats för 

interaktiva whiteboards. Många lärare har positiva erfarenheter av att arbeta med hjälp av 

interaktiva whiteboards främst för att arbetsområdena kan varieras, likaså användningen. 

Alexandersson m.fl. (2001, s. 15) hävdar att en ökad tillgång på IKT i undervisningen ökar 

variationen på undervisningen, gör information mera lättillgänglig och informationen mer 

aktuell. Evas erfarenhet av digitala artefakter i undervisningen är att det vid introduktionen 

innebär mycket arbete men att det lönar sig i längden. Hon ser en utveckling hos eleverna där 

digitala media som lärandeverktyg gynnar deras individuella utveckling.  

 

Vi kan se att ett kontinuerligt användande av smartboarden underlättar Evas arbetssituation då 

hon kan spara det som hon kan komma att behöva igen. Ett exempel såg vi då Eva arbetade 

med klassen inför luciatåget. Klassen skulle bestämma hur luciatåget skulle gå till. Eva hade 

lagt in sångtexterna i ett dokument som hon tog upp på smartboarden. Klassen skulle 

gemensamt bestämma vad de skulle sjunga och vem som skulle sjunga vad. Eva noterade 

klassens beslut på smartboarden och inför varje övningstillfälle kunde Eva ta fram 

dokumentet igen där alla anteckningarna fanns kvar. Här undveks prasslande papper och 

diskussioner om vad man trodde att den andre skulle göra. Behövs det göras några ändringar 

så är det bara att sudda ut och skriva om på smartborden. Eva lyssnar och tar till vara på 

elevernas önskningar på ett demokratiskt sätt. Vygotskij gjorde enligt Lindqvist (1999, ss. 

259- 285) en liknelse där läraren fungerar som ett spår och där eleverna är vagnar som rör sig 

självständigt på spåret. Vygotskij anser att hela utbildningssystemet ska byggas upp med 

hänsyn till elevernas intressen. Man ska undervisa eleverna om det som intresserar dem och 

väcker deras nyfikenhet. 

 

På en bildlektion får vi ta del av när Eva använder sig av en webbaserad övning och hon 

öppnar en webbläsare på smartboarden och visar hur övningen går till. Eva ritar med sitt 

pekfinger på smartboarden och läckra mönster uppstår. Genom att hela klassen ser hur det går 

till med en gång sparas mycket kraft då det räcker att ge eleverna instruktionerna en gång. Eva 

instruerar eleverna att sitta vid de bärbara datorerna och skapa utifrån den programvara som 

finns på hemsidan. De färdiga alster eleverna gjort publiceras på hemsidan och alla som har 

intresse kan komma åt och se dem. På denna lektion fångar Eva elevernas intresse att skapa 

utifrån andra förutsättningar än de ”vanliga” bildteknikerna, ett sätt som lockar till kreativitet 

tycker vi. I dagens kursplaner är datoranvändning integrerad i de flesta ämnens kursplaner och 

det ägnas mycket utrymme åt användningen av media och IT. I kursplanen för bild 

(Skolverket 2000 s. 9) tar man upp vikten av att eleven ska utveckla sitt kunnande och på ett 

personligt sätt producera bilder med metoder inom dator- och videoteknik. Vi anser att det 

kommer att ställas högre krav på användandet av IT och IKT i skolan framöver. Åkerlund 

(2008a, s. 13) menar att kommunicera och publicera på Internet är något som elever har 

mycket att vinna på, för i och med att eleverna utvecklar sina tekniker för att kommunicera 

utvecklar de också sin förmåga att ha relationer på Internet. Genom att eleverna 

kommunicerar på många olika sätt på Internet övar de sig på det vidgade textbegreppet som 

innebär att man inte bara använder sig av skrivna texter utan också bilder, reklam, film, radio 

och ljud. Åkerlund (2008b, s. 17) anser att nätkommunikation måste bli en naturlig del av 
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skolarbetet både för att det är pedagogiskt riktigt och för att nätkommunikation är en del av 

elevernas vardag idag. Dagens elever är inte bara konsumenter av digitala media utan de är 

också producenter. Genom Evas varierande undervisningsmetoder tillgodoses elevernas 

möjligheter att utveckla sitt eget vidgade textbegrepp och får en känsla för att kombinera text, 

bild och ljud med varandra. Vygotskij (1995, ss. 51-55) anser att elever är kreativa och 

kreativitet leder till främjande av fantasin. Under skoltiden bör man ta vara på skapandets 

speciella betydelse menar Vygotskij. Med hjälp av fantasi kan människan lära sig att orientera 

sig i världen och förbereda sig för den. Att låta eleverna öva upp och använda sin fantasi är en 

viktig del av att vara lärare. 

 

Digitala media som ett sociokulturellt lärandeverktyg 
Eva ser att eleverna växer som personer genom att de kan ha digitala media som ett stöd när 

de till exempel ska redovisa något inför klassen. Eva anser att många fler av hennes elever 

klarar av att tala inför klassen om de kan ha en PowerPoint presentation att luta sig emot. Det 

är fantastiskt tycker vi att människan är kapabel till så mycket mer bara för att hon har ett 

medialt verktyg tillhands. Vygotskij anser (Bråten 1998, ss. 23-28) att lärandet är en social 

handling som utgår ifrån kommunikation. Alltså är det ett, enligt Vygotskij, bra tillfälle att 

skaffa sig kunskap genom att förmedla den till andra genom till exempel en redovisning inför 

en grupp eller sin klass. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär enligt Alexandersson 

m.fl. (2001, ss. 15-18) att elever lär sig hela tiden som de vistas tillsammans med andra 

oavsett om det pågår någon undervisning eller inte. Enligt Passey och Rogers (2004, ss. 16-

18) kan IKT i skolan ha en positiv inverkan på elevernas motivation och deras förmåga att 

lära sig. Det kan till och med vara så att IKT kan påverka dem som inte vill komma till skolan 

alls att ändå göra det. Det kan för den osäkre verka motiverande att använda IKT som stöd 

och hjälpmedel, detta kan stärka den osäkres självförtroende. Det är sedan, enligt Passey och 

Rogers, lärarens uppgift att öka kraven på eleven allteftersom elevens självförtroende stärks.  

 

Eva visar ett nyhetsklipp under en lektion. Nyhetsklippet hämtar hon ifrån playrapport på 

svt.se. Inslaget handlar om de rasande skogsbränderna i Kalifornien, inslaget är aktuellt då 

eleverna i geografin arbetar med Nordamerika som världsdel. Efter nyhetsinslaget har Eva en 

diskussion med sina elever om vad skogsbranden kan innebära för de boende i området. 

Eleverna blir mycket engagerade i diskussionen och vi tror att det har att göra med att de fick 

se det aktuella nyhetsinslaget precis innan diskussionen, de hade då bilder och fakta färskt i 

minnet. Detta ser vi som ett värdefullt komplement till SO undervisningen och vi upplever att 

engagemanget under lektionen blir större och att fler elever blir delaktiga. Vygotskij 

(Lindqvist 1999, ss. 83-147) hävdar att tänkandet och språket är nära förknippat med varandra 

och att sambandet där emellan etableras under barnets utveckling. Vygotskij ansåg att språket 

och lärandet utvecklas i det sociala samspelet. Eva tycker att hennes lektioner blir mera 

flexibla och aktuella genom att det alltid finns aktuella filmsnuttar att tillgå på Internet. Enligt 

Skarin (2007, ss. 5-7) så ökar elevernas uppmärksamhet och motivation genom att läraren 

använder digitala media i sin undervisning. Genom att motivationen ökar så främjas 

inlärningen. Eleverna kan också genom att läraren använder media i sin undervisning, enligt 

Skarin, bidra till att skolgången känns mer positiv och eleverna kan få lättare att se en mer 

långsiktig kunskap som de kan ha nytta av även senare i livet. Skarin menar att lärare bör ha 

en bred förståelse för IKT och kunna fungera som ett bollplank för sina elever, om de vill 

prova ny teknik för inhämtande av kunskap. Säljö (2000, ss. 232-233) anser att den viktigaste 

miljön för lärande är och kommer alltid att vara det vardagliga och naturliga samtalet och det 

är bra att fler elever kan delta i det naturliga samtalet om de kan få lite stöd ifrån någon form 

av media. 
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Digitala media i det sociala samspelet 
Eva och hennes kollegor har en form av kompetensutveckling inom arbetslagen. Under de 

pedagogiska konferenserna delger lärarna varandra sina erfarenheter, tips och idéer. För att 

utveckla och inspirera medieanvändningen på skolan är det viktigt med kompetensutveckling 

inom den digitala medieanvändningen, för att kunna möta eleverna utifrån deras erfarenheter 

och kunskaper. Dagens ungdomar växer upp med olika medier i sin vardag till exempel TV, 

dator och Internet och vi tycker att det är betydelsefullt att lärarna i sin undervisning utgår 

ifrån sina elevers vardag och erfarenheter. Utbildningsdepartementet (2006, s. 10) anser att de 

mål som eleverna ska uppnått efter genomgången grundskola är att eleverna ska ha kunskap 

om medier och deras roll i samhället. Eleverna ska kunna använda sig av informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. Elevernas kompetenser kan lägga grunden 

för hur läraren ska planera sin undervisning. Vi tycker att man bör satsa på 

kompetensutbildning för lärare inom digitala medier, på det sättet kan eleverna få hjälp och 

kompetent handledning, vid användande av Internet och annan informationsteknik. I vår 

undersökning såg vi att läraren tog vara på elevernas intressen och lyckades fånga dem med 

hjälp av inspirerande övningar med digitala media som lärandeverktyg. Enligt Vygotskij 

(Lindqvist 1999, ss. 259-285) är utveckling något som sker i socialisation med en vuxen eller 

någon annan elev med större erfarenhet. Vygotskij kallar detta för den proximala 

utvecklingszonen. För att läraren ska kunna ge eleverna denna möjlighet till utveckling måste 

läraren själv ha en kunskap och förståelse för de händelser och situationer som elever och 

lärare befinner sig i. Därför förstår vi att vidareutbildning och nya idéer är av stor vikt för 

läraryrket.  

 

Kommunikation och samspel genom digitala media 
Klassen som Eva är klassföreståndare i ska anordna ett disco för hela skolan. Eva är med i 

planeringsarbetet och använder då smartboarden som ett verktyg för att visualisera det som 

klassen pratar om och bestämmer. Smartboarden är ett bra redskap för att spara och sedan 

kunna skriva ut det som de har kommit överrens om. Vi som observatörer ser att 

smartboarden fungerar alldeles utmärkt som ett kommunikationsverktyg och Säljö (2002, s. 

16-17) menar att tekniken är ett slags hjälpmedel som gör att våra kunskaper inte enbart finns 

i våra huvuden eller händer utan den visar sig i vår förmåga att samspela med olika typer av 

redskap. Att lära och utvecklas i vår tid är i stor utsträckning en fråga om att använda 

kognitiva resurser som finns i artefakter. Åkerlund (2008a, ss.124-125) anser att om det ska 

bli en god lärandesituation med media krävs det en stor del kommunikation samarbete och 

praktiskt arbete i gruppen. Vi ser att när Eva använder sig av smartboarden som stöd i 

klassens diskussioner når budskapet fram till eleverna på ett konkret sätt. De kan då ta till sig 

kunskapen genom flera sinnen. Lärarens roll i detta undervisningsmoment är att vara en 

dialogpartner som utmanar elevernas lärande.  

 

Eva använder sig av mycket digitala media i sin undervisning och det vi kan se är att det blir 

en kreativ miljö. Ett av de centrala begreppen hos Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 19-80) är att 

i den sociala miljön utvecklas elevens handlingar och ett av lärarens uppdrag är att organisera 

den miljön så att eleverna påverkas i rätt riktning. Alexandersson m.fl. (2001, ss. 15-18) 

menar att IKT erbjuder många olika möten och människan utvecklar sitt lärande i en social 

process och kommunikativ miljö. Vi upplever att Eva har lyckats med att skapa en lärande 

och kreativ miljö där elevernas utveckling genom bland annat digitala medieanvändning satts 

i fokus.  

 

Genom att Eva låter eleverna arbeta gemensamt med datorn som redskap, vid flera tillfällen, 

tränas de i att samarbeta och att kommunicera. Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 83-147) hävdar 
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att tänkandet och språket är nära förknippat med varandra och sambandet däremellan 

etableras under barnets utveckling. Det är i det sociala samspelet som språk och lärande 

utvecklas och han anser att det inte sker någon utveckling av språket om social 

kommunikation uteblir. Eva låter eleverna pröva olika redskap för att utmana dem i deras 

kunskapsinhämtning genom olika metoder så som presentationer med PowerPoint, 

faktasökning och bildbanker på Internet och kreativt skapande. Alexandersson m.fl. (2001, s. 

6) menar att utvecklingen inom IKT i skolan har gjort stora framsteg under de senaste åren. 

Datorerna användes från början till att producera texter i ett ordbehandlingsprogram, idag är 

användandet av datorer mera utbrett genom att eleverna får använda datorn som redskap i sitt 

kunskapssökande. Datorn är idag mer av ett kommunikativt redskap i skolan med 

obegränsade användningsområden. Att eleverna ofta arbetar två och två gynnar elevernas 

förmåga att kunna samarbeta, eleverna lär också genom att samspela. Säljö och Linderoth 

(2002, s. 15) menar att allt samspel mellan människor innebär att kunskaper, färdigheter och 

värderingar förs vidare till nya sammanhang. Vi formas hela tiden intellektuellt när våra 

kunskaper möter nya erfarenheter. Jedeskog (1998, ss. 87-88) beskriver att det var på mitten 

av 1980 talet som de på lärarutbildningen insåg att datorer skulle gå att använda som ett 

pedagogiskt verktyg. Under 1990 talet började effekterna av datoranvändandet synas och man 

kunde se positiva pedagogiska effekter. En del elever fick lättare att koncentrera sig, Jedeskog 

menar att det också bland eleverna gick att urskilja ett större självförtroende. På slutet av 

1990-talet växte intresset för datorer mycket och IT kom till skolorna på allvar. Vi har idag 

svårt att tänka oss ett klassrum där det inte finns tillgång till datorer, en dator bör vara en 

naturlig del av skolans vardag så som det ser ut i samhället i övrigt.  

 

Digitala media som motivation i klassrummet  
Eva upplever att elevernas studieresultat har påverkats av den digitala medieanvändningen. 

Främst har eleverna utvecklats i muntligt framförande men de har även blivit duktiga på att 

skaffa information från Internet och lärt sig att vara källkritiska. Lorentzson (2004, ss. 16-23) 

anser att läraren är en viktig kunskapsresurs som bidrar till att utveckla elevernas färdigheter 

när det gäller kunskaper och sökteknik i skolarbete. Detta har utvecklat elevernas kunskaper 

och de har lärt sig, enligt Eva, att ha ett kritiskt förhållningssätt till all information. Genom att 

Eva som lärare skapar gynnsamma förutsättningar för kunskapsinhämtning genom att planera 

undervisningen efter elevernas intressen och förförståelse skapar hon bättre förutsättningar för 

inlärning. Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 259-285) ansåg att undervisningen ska förhålla sig 

till barnets potentiella utveckling och att en bra undervisning förekommer utveckling. Willett 

(2007 ss. 167-181) menar att medier inom skolan kan möta olika lärstilar och att synliggöra 

och ta tillvara på elevernas förkunskaper är positivt för deras lärande.  

 

Fördelar och nackdelar med digitala media som lärandeverktyg 
Den åsikten som Eva har är att det mest finns vinnare i användandet av digitala media som 

lärandeverktyg. Framför allt kan hon se att elever som har det jobbigt med koncentrationen 

gynnas av att använda sig av digitala media som ett lärandeverktyg. Hon har också märkt att 

eleverna blivit bättre på att lösa problem när de uppstår. Datorn är en enorm resurs och ett bra 

verktyg för både mindre och större användningsområden. De nackdelar som Eva upplever är 

då tekniken kan krångla. Krångel kan orsaka att en hel lektion går förlorad, till exempel när 

det trådlösa nätverket inte fungerar eller när eleverna har glömt av sina inloggningar och sina 

lösenord, vilket är ett tidskrävande arbete för Eva. Aasebo och Melhuus (2007, ss.128-130) 

menar att skolan måste ta ställning till elevernas medievärld. De alternativ som författarna tar 

upp är att antingen ignorerar skolan medievärldens existens, vilket vi upplever att många 

lärare kan göra idag, eller så rättar sig skolan efter elevernas medievärld. I det tredje 

alternativet tar skolan hand om elevernas medievanor som en resurs i sin utbildning. Aasebo 
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och Melhuus (2007, ss. 128-130) anser att lärarens syn på lärandet spelar en stor roll när det 

gäller användandet av media i undervisningen och att som lärare kunna se möjligheter är en 

god egenskap. Lundmark (2000 ss.188-189) lyfter fram att IKT ses som något positivt och 

borde vara en rättighet för skolans elever och den upplevs gynna elevernas lärande. Lundmark 

menar att det som oftast hindar användandet av IKT är otillräcklig och krånglande teknik. När 

Eva började använda IKT i sin undervisning upplevde hon en hel del motgångar då tekniken 

inte fungerade tillfredställande, det blev mycket hårt arbete men detta ångrar hon inte idag då 

hon nu upplever att allt går mycket lättare, elevernas engagemang avspeglar sig också i 

hennes undervisning. Eva uttrycker själv att man måste våga lite, misslyckas man någon gång 

så gör det inte så mycket för man lär sig något nytt på köpet. Condie och Munro (2007, s. 29) 

kom fram till i sin undesökning att användandet av IKT uppmuntrade eleverna till att studera 

bättre, de blev mer motiverade. De fick också en större förståelse för vad de skulle lära sig. 

De kom även fram till att när IKT var integrerat i undervisningen och eleverna fick arbeta 

med det dagligen såg man störst effekt.  

Egna slutsatser 

Eva använder digitala medier i olika undervisningssituationer som en naturlig del av sin 

undervisning, de flesta av hennes lektioner innehåller digitala media i någon form. Hennes 

åsikt är att digitala media stimulerar och motiverar elevernas arbete i skolan. 

 

I vår studie har vi funnit att man som lärare kan vinna stora fördelar med att använda digitala 

medier som lärandeverktyg. Vinsten av att använda digitala media som lärandeverktyg är att 

man kan stimulera elevernas inlärning och att det kan gynna olika individer och 

inlärningsstilar. Vår åsikt är att lärarens inställning till digitala media och på vilket sätt läraren 

använder sig av den har stor betydelse. Efter att ha observerat Eva i hennes undervisning med 

digitala media som lärandeverktyg har vi reflekterat över vår kommande yrkesroll och vi ser 

möjligheter att kunna vidareutveckla undervisningsmetoder med digitala media som verktyg. 

Det hinder vi kan se är tillgången på digitala resurser som till exempel datorer, smartboards, 

Internetuppkoppling och digitalkameror med mera. När tekniken krånglar kan det bli en 

motgång och den digitala medieanvändningen kan få stå tillbaka. Efter att ha läst KKME har 

vi fått med oss många olika metoder som vi har förstått är relevanta och går att använda ute i 

skolorna. Vi känner att vi har fått en bekräftelse, genom att ha observerat Eva, på att vår 

utbildning är relevant och att vi kommer att ha stora fördelar och nytta av den mediala grund 

vi byggt upp under åren på Högskolan i Borås.  

 

Digitala media som lärandeverktyg kan bidra till pedagogisk utveckling men lärarna behöver 

tid för kompetensutveckling inom ämnet. Att tillhöra en skola och ett arbetslag där man 

arbetar målinriktat, där man delger varandra sina erfarenheter och idéer, har vi sett i vår 

undersökning är en av förutsättningarna för att digitala media som lärandeverktyg ska 

fungera. För att utvecklas, inspireras och få möjlighet att ta del av ny forskning tycker vi det 

är viktigt med kompetensutveckling inom digitala medieanvändning. Vi ser stora möjligheter 

med användningen av digitala medier i undervisningen dels för att det skapas fler möjligheter 

till att individualisera och dels för att det ger fler tillfällen till att variera undervisningen.  

 

Vi har sett hur klassen arbetar i olika undervisningssituationer, där Eva har gjort digitala 

medier till en naturlig del i undervisningen, precis som digitala medier är en naturlig del av 

elevernas fritid. Att ta in elevernas intressen och förkunskaper i klassrummet tror vi ger stora 

vinster och ökar deras motivation. Samhället bygger till stora delar på användning av IT. Att 

eleverna under sin utbildning ges möjligheter till att bekanta sig med de mediala verktygen 

tycker vi ger dem bra förutsättningar i livet. Lorentzson (2004, ss. 16-23) anser att läraren är 
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en viktig kunskapsresurs som bidrar till att utveckla elevernas färdigheter när det gäller 

kunskaper och sökteknik i skolarbete och vi får inte underskatta pedagogens roll i 

kunskapsutvecklingen när vi använder oss av media.  

 

Vår slutsats är att om man som lärare väljer att arbeta med digitala media som lärandeverktyg 

kan det ge positiva didaktiska konsekvenser. Vi anser att eleverna kan stimuleras till ett 

lustfyllt lärande, att det kan gynna olika individer och inlärningsstilar och att det då ges 

möjligheter till att utvecklas i ett kreativt klassrumsklimat. Digitala media som lärandeverktyg 

erbjuder många möjligheter att anpassa såväl material, metoder och arbetssätt på ett kreativt 

sätt.  

Metoddiskussion 

Vårt val av metod, att göra en kvalitativ fallstudie, gjorde vi för att få en bild och en förståelse 

av hur en lärare kan arbeta med digitala media som lärandeverktyg, utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har använt oss av triangulering, vilket innebär att vi observerat och 

kompletterat med en intervju, vi har också varit flera då vi samlat in data. Vi arbetade på detta 

sätt för att undersökningen skulle bli så trovärdig som möjligt och för att kunna lägga fokus 

på det som vi tyckte var relevant. Intervjun gjorde vi för att vi ansåg det nödvändigt att 

komplettera observationsmaterialet. Valet att kompletterat vår undersökning med en intervju 

anser vi var nödvändigt för att undersökningen skulle besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Metoden fallstudie anser vi passade vårt syfte bra då vi fått svar på de frågeställningar vi 

ställt. Om vi skulle ha valt en annan undersökningsmetod som till exempel intervju skulle vi 

enbart ha fått reda på vad läraren tycker och hur hon anser att hon gör. Vi hade inte med egna 

ögon sett hur läraren arbetade med digitala media i sin undervisning, vilket inte hade besvarat 

vårt syfte. Hade vi använt oss av enbart observationer hade vi inte fått reda på hur läraren 

resonerar kring sitt användande av digitala media i undervisningen vilket var en av våra 

frågeställningar. 

 

Observationer  
Respondenten visste i god tid att vi skulle komma och observera hennes undervisning, hon 

visste också vad vi var intresserade av att se. Det finns därför en möjlighet att respondenten 

påverkat sin undervisning, medvetet eller omedvetet, mot att innehålla mera mediebaserad 

undervisning. Vi som observatörer hade som mål att vara fullständiga observatörer men denna 

roll var mycket svår att bibehålla då det inte gick att hålla sig helt utanför aktiviteten i 

klassrummet. Vår roll som observatörer pendlade därför mellan att vara fullständiga 

observatörer och deltagande observatörer. Vi är medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat 

våra observationer. Vår placering i klassrummet kan också ha påverkat resultatet och enligt 

Merriam (1994, s. 116) kan vi som observatörer inte undvika att påverka och att bli påverkade 

av miljön, vilket kan leda till att bilden av fallet inte blir helt korrekt. Innan intervjutillfället 

gav vi oss tid till att reflektera och analysera observationerna för att kunna bestämde oss för 

våra slutgiltiga intervjufrågor. 

 

Intervjuer 
Merriam (1994, ss. 86–100) anser att man inte kan observera handlingar och känslor eller det 

sätt människor tolkar sin omvärld på, här är intervjuer en bättre metod. Intervjun gjorde vi för 

att komplettera observationerna och för att få reda på hur respondenten resonerar kring sitt 

användande av digitala media som lärandeverktyg, den informationen gick inte att få fram 

med enbart observationer. Vi valde att spela in intervjun och sedan skriva ut den ordagrant, 

detta anser vi ökar studiens trovärdighet genom att vi kunde höra intervjun flera gånger vilket 

gav en djupare förståelse av respondents svar. Vi valde att intervjua respondenten med öppna 
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frågeställningar, detta anser vi gjorde att intervjun fick ett större djup än vad till exempel en 

enkät skulle kunna göra. En av de fördelar som vi upplevde är att vi under intervjun, då vi 

båda var med, kunde diskutera och analysera direkt. Intervjun genomförde vi för att få reda på 

respondenten åsikter och erfarenheter, syftet med en intervju i en kvalitativ fallstudie är enligt 

Merriam (1994, s. 93) att få en viss typ av information från respondenten. Vi önskar att vi 

hade frågat hur Eva resonerade angående valet av undervisningsmetod till exempel när hon 

anser att traditionell undervisning är att föredra. Detta skulle ge vår undersökning ytterligare 

ett perspektiv på digitala media som lärandeverktyg.   

 

Vi valde att inte låta vår respondent läsa igenom intervjufrågorna innan intervjun, för att vi 

ville ha spontana och ärliga svar. I efterhand anser vi att vi troligen hade fått mer utförligare 

svar under intervjun om respondenten hade getts möjlighet att läsa frågorna innan och kunnat 

reflektera över sina svar. Att vi använde oss av öppna frågeställningar anser vi gav oss mer 

utförlig information och intervjun blev för oss och respondenten mer av ett samtal kring våra 

frågor.  

Förslag till fortsatt forskning. 

I den här fallundersökningen har vi lagt fokus på hur en lärare använder digitala media i sin 

undervisning. Digitala media har i dag en stor betydelse i våra elevers liv och det påverkar 

dem på olika sätt, vilket kan uppfattas både positivt och negativt. Det skulle vara intressant att 

göra en undersökning där man jämför elever som använder digitala medier i undervisningen 

med elever som inte har digitala media i undervisningen. Kan man se någon skillnad i lärande, 

kunskap och utveckling?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 

 

 

Intervjufrågor, följs av lämpliga följdfrågor. 

 

Vad har du för pedagogisk utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Har du någon utbildning i hur man kan använda digitala media i undervisning? 

 

På vilket sätt arbetar ni tillsammans för att utveckla användandet av digitala 

media i de olika arbetslagen? Om ni gör det alls vill säga. 

 

 Hur ställer sig skolledare/rektor bakom er användning av digitala media i 

undervisningen?  

 

Upplever du att studieresultatet för eleverna påverkas av att du använder dig av 

digitala media i din undervisning? 

 

På vilket sätt påverkar digitala media undervisningen för eleverna? 

 

Finns det bland eleverna vinnare eller förlorare med digitala media som 

lärandeverktyg? 

 

Hur påverkas din arbetssituation av att du arbetar med digitala media i din 

undervisning? 

 

Vad ser du för fördelar med digitala media i skolan? 

 

Vad ser du för nackdelar med att använda digitala media i skolan? 

 

Vilka medieverktyg använder du flitigast? Varför? 

 



Bilaga 2 Missivbrev 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Jonas Hedegärd och Lotta Åstrand, och läser en inriktning som heter Kultur, 

Kommunikation och Media som är en dela av lärarutbildningen. Nu har vi påbörjat vårt 

examensarbete som handlar om digitala media som ett lärandeverktyg.  

 

Vi är mycket tacksamma för att du ställer på att vi observerar din undervisning. Vi vill inte att 

du påverkar din undervisning på något sätt för att vi observerar. Vår roll i 

observationsmomentet är endast som observatörer, vi kommer ej att delta i undervisningen i 

övrigt.   

 

Vi följer vetenskapsrådets föreskrifter och informerar dig härmed att ditt deltagande är 

frivilligt, du kan när som helst under observationen avbryta din medverkan.  

 

Vi kommer inte att använda något material vi samlat in utan ditt medgivande. Alla person och 

etiskt känsliga uppgifter kommer förvaras på ett säkert sätt och efter avslutat arbete förstöras 

så att de inte kommer till allmänhetens kännedom. Vi garanterar att det material som vi 

samlar in endast kommer att användas i forskningssyfte.  

 

Återigen ett stort tack för att du ställer upp i vår undersökning.  

 

Har du några frågor innan, under eller efter undersökningen är det bara att höra av dig till 

någon av oss. 

 

 

Mvh 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Hedegärd Lotta Åstrand 

XXX-XXXXXX XXX-XXXXX 

s123456@utb.hb.se s123456@utb.hb.se 
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Bilaga 3 Skiss över klassrummet 

 

 

 

 

 

 
 

 



Bilaga 4 Smartboarden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 5 Smartboardspresentation vattenmolekyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bilaga 6 Engelska verb på smartboarden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


