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Sammanfattning 
A rbetets art: Examensarbete, 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap vid Lä-

rarprogrammet, med inriktning mot grundskolans tidigare år kultur, 
kommunikation och media 210 högskolepoäng.  

 
T itel: Nya vägar till kunskapens källa 

– En studie gällande hur långt integreringen av mediala verktyg har 
kommit i klasslärares verksamhet. 

 
Engelsk titel:  New pathways to knowledge 

– A study about how far the integration of ICT has come in teachers 
organization. 

 
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, media, lärare, sociokultu-

rella perspektiv, mediala verktyg, Konnektivism, undervisning, 
samhälle, Digital Natives, digital kompetens, framtidens klassrum. 

 
Författare: Malin Carlsson och Emilie Andersson 
 
Handledare: Anita Varga 
 
Examinator : Mary-Anne Holfve-Sabel 
 
 
B A K G RUND: Då media under de senaste årtiondena vuxit sig till att bli en kraft nog att 
räkna med i samhället och även i skolan tyckte vi att det var intressant område att grunda vår 
undersökning på. I bakgrunden tar vi upp tidigare forskning som pekar på vikten av att da-
gens skola kopplas till den vardag samt det samhälle eleverna lever i. Här tas även upp hur 
barns inlärningsprocesser beskrivs utifrån Konnektivismen samt det sociokulturella perspek-
tivet. 
 
SY F T E : Vårt syfte är att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i 
klasslärares verksamhet.  
 
M E T O D: Kvantitativa enkäter avsedda för klasslärare.  
 
R ESU L T A T : Övergripande kunde vi utifrån undersökningen avläsa att de allra flesta 
lärare anser att integreringen av media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvali-
teten på och fördjupa kunskaperna hos eleverna samt skapa en god lärandemiljö. Majoriteten 
av lärarna visade sig ha en positiv inställningar gentemot mediala verktyg både i undervis-
ningen samt i sitt eget arbete. Dock visade det sig att de förutsättningar som krävs för att 
kunna integrera mediala verktyg i skolan på ett tillfredsställande sätt ofta saknas.  
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Förord 
Vi skulle vilja tacka några personer vars hjälp och stöd bidragit till vår undersöknings kvali-

tet och riktning. Utan dessa personer hade vår inspiration inte på långt när varit lika hög. 
 

Tack till: 
 

Anita Varga 
För att du ställt upp för handledning, inte bara vid förutbestämda tider, utan även när våra 

förvirrade själar behövt hjälp för att komma vidare med undersökningen. Ditt stöd har varit 
ovärderligt och ditt positiva och tillmötesgående sätt har lyft oss även när det stormat rejält. 

 

Tobias Ruthenberg 
För att du är en ständig inspirationskälla och för att du genom hela utbildningen har funnits 
tillgänglig för oss med svar på frågor samt tips och idéer. Du har varit vår knutpunkt i det 

ständigt uppdaterade nätverket av kunskap. 
 

Mary-Anne Holfve Sabel 
För tips, idéer samt hård men rättvis bedömning samt ett trevligt och professionellt ventile-

ringsseminarium. 
 

Christer Wede 
För hård men rättvis bedömning på undersökningsplanen som låg till grund för detta arbete. 

 
Kerstin Kolback 

För att du uppmuntrat, pushat och inspirerat oss genom 3,5 år på lärarutbildningen. Vi ser 
dig som ett bibliotek av kunskap som vi fått tillgång till för att kunna utvecklas till de lärare 

som du har förhoppning om att vi kan bli. 
 

Catarina Player-Koro 
För nyttiga åsikter och goda råd 

 
Medverkande respondenter 

För att så många, inte bara svarat på frågorna utan även bidragit med kommentarer och posi-
tiv respons. Utan er hade undersökningen fallit platt. 

 
 
 
 

Det näst bästa efter att veta något är att 
veta hur man ska ta reda på det. 

- Samuel Johnson 1709-1784 
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1 Inledning 
Lär sig eleverna verkligen bättre med datorn som verktyg? Sitter inte dagens barn och ung-
domar alldeles för mycket vid datorn? Borde inte barn lära sig att uppskatta böckers och det 
skrivna ordets värde? Vågar vi verkligen släppa lös barnen bland Internets alla faror? Vad 
säger läroplanen egentligen om det här? I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2006) står det att skolan ska verka i en omgivning med 
många kunskapskällor och att en strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna 
för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Initialt var meningen med infö-
randet av datorer och media i skolan att klassrummet skulle öppnas mot världen.Vidare skul-
le möjligheterna till individualisering öka då den traditionella undervisningen med åren har 
beskrivits som gammalmodig och ointressant för eleverna. 
 
I Lpo-94 kan man läsa att skolan ska avspegla samhället. Enligt Lpo-94 ansvarar skolan 
också för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som 
ett verktyg för kunskapssökande och lärande. Detta är något som vi upplever att skolan har 
svårt att svara mot då det kommer till, i första hand, media och IT som arbetssätt. Vi är där-
för angelägna om att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg har kommit i 
klasslärares verksamhet. Det är inom detta specifika område som vår undersökning kommer 
att röra sig.  
 
Som grund för vårt val av syfte i undersökningen ligger vårt intresse för den ständigt utveck-
lande undervisningen samt behovet av en lustfylld lärandemiljö. Under vår tid på lärarut-
bildningen har vi kommit i kontakt med olika former av mediala verktyg, nya teorier samt 
fått en inblick i framtidens klassrum där media i allt större utsträckning blandas med det mer 
traditionella undervisningssättet. Nu när vi ska ta klivet ut i arbetslivet är vi därför nyfikna 
på hur långt integreringen av mediala verktyg har kommit i klasslärares verksamhet.  
 
2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares 
verksamhet. 

2.1 F rågeställningar 
 Vilken tillgång till datorer anger klasslärarna att de och eleverna har i skolan? 
 I vilken omfattning använder klasslärare mediala verktyg i sin undervisning och i 

sina övriga arbetsuppgifter? 
 Vilken attityd har lärare till användandet av mediala verktyg som ett medel för ele-

vers lärande? 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att gå djupare in på hur media kopplat till undervisning och 
samhälle har sett ut i ett historiskt perspektiv. Här kommer även ett antal rapporter, styrdo-
kument, artiklar, teorier och texter att presenteras för att ge en bild av tidigare forskning 
inom ämnet. 
 

3.1 Medias roll i ett historiskt perspektiv 
I följande avsnitt kommer vi att visa på medias roll i samhället och skolan. Vi kommer även 
att lyfta fram ett urval av de största insatserna som gjorts för att integrera mediala verktyg i 
skolans värld.  
 
Man kan ställa sig frågan huruvida samhällets ständiga förändringar och utveckling har nå-
gon betydelse för hur människor lär, förstår världen och skaffar sig kunskap. Biologiskt sett 
har inte mycket hänt med människan sedan informationssamhällets början och människan 
kan inte heller förändra sitt sätt att lära så lätt. Dock har den tekniska och sociala revolution 
vi gått igenom de senaste decennierna medfört att människan både har förändrat hur hon lär 
och vad som lärs in (Säljö och Linderoth, 2002). Rask (2006) menar att förändringstempot 
under lång tid har varit skonsamt och har rört sig stegvis från generation till generation men 
att tempot i dagens samhälle förändras i en otrolig fart. För att kunna anpassa våra kunska-
per efter tidens gång och krav måste vi hela tiden lära om och lära nytt. Detta måste göras 
genom att vi som medborgare aktivt och medvetet söker upp ny kunskap samt utvecklar och 
anpassar gammal. Groth och Olausson (1998) påpekar att jägar- och samlarsamhället varade 
i hundratusen år, jordbrukssamhället i tiotusen år och industrisamhället i hundra år. Det nya 
informationssamhället har än så länge bara existerat i tjugo år. De menar att med det tidsper-
spektivet är det viktigt att inte drabbas av fartblindhet. Skolan måste fortfarande ha eleven 
som ledstjärna i det pedagogiska arbetet och inte media. Rask menar även han att en ny tid 
är här men att samspelet mellan teknisk utveckling och den generella samhällsutvecklingen 
har fört oss in i ett nytt historisk skede som kommer att bestå och utvecklas under lång tid. 
Rask menar vidare att den tid vi lever i just nu är en unik tid och att förändringen går fort. 
Olson och Boreson (2004) skriver också de om den nya tiden och beskriver vikten av att 
kopplingen mellan det tekniska samhället och klassrummet blir allt tydligare samt att den är 
nödvändig för att stimulera både lärare och elever.  
 
I Redovisning av IT-användning (Skolverket, 2009a) berättas att i början av 1990-talet tog 
sig Skolverket an uppgiften att utveckla ett svenskt skoldatanät. Skoldatanätet var en Inter-
netbaserad tjänst som i första hand skulle riktas till lärare. 1994 var även året då Stiftelsen 
för Kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen bildades.  Redan samma år gick stif-
telsen ut med att en stor IT-satsning skulle göras i landets skolor. Efter hand började det ta-
las om IKT, ”informations- och kommunikationsteknik”, för att lyfta att kombinationen mel-
lan IT och kommunikation i skolan skulle förtydligas då detta ansågs viktigt ur ett sociokul-
turellt perspektiv. Inom utbildningsdepartementet bildades ITiS, IT i skolan, med avsikten 
att lyfta fram något som kallades ”Lärandets verktyg”. Målet med ITiS var först och främst 
att bistå lärare med kompetensutveckling inom IT. Uppdragen till Skolverket har sedan dess 
varit olika men huvudinriktningen har varit densamma och under 2000-talet tog ”Myndighe-
ten för skolutveckling” över ansvaret. Syftet med insatserna har varit att uppmuntra, stimule-
ra och utveckla skolan till en digital lärmiljö samt att ge eleverna möjlighet att utveckla en 
digital kompetens. 
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I Redovisning av IT-användning (Skolverket, 2009a) berättas också att stora satsningar som 
gjordes på IT under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet kan upplevas otillräckliga 
då skolan bör spegla samhället som är i ständig utveckling och förändring. I IT i skolan - 
mellan vision och praktik (Skolverket, 2000) skriver man:  
 

Det är ett faktum att staten under nära tjugo år har genomfört ett stort antal kam-
panjer och satsat mycket stora medel på att introducera datateknik och informa-
tionsteknik i skolan. Samtidigt har det synliga utfallet av detta i skolvardagen 
blivit ganska magert. Datorer och IT har inte omvandlat skolan på något drama-
tiskt sätt, användningsområdena har varit relativt triviala och skolans förmåga att 
assimilera det nya, snarare än att ackommodera till det, har varit stor (s.90). 
 

Med ovanstående pekas på att de utvärderingar av satsningarna som gjorts endast visar be-
gränsade förändringar av skolornas pedagogiska verksamhet. Det är också tydligt att det 
finns en klyfta mellan dagens teknik och kommunernas resurser samt en brist på mediekun-
skaper hos lärarna. 
 

3.2 Riktlinjer och styrdokument  
Skolans verksamhet samt undervisning vilar på en stadig grund i form av styrdokument och 
skollag. I följande avsnitt kommer vi att ta upp några av de riktlinjer som skolan har att rätta 
sig efter.  
 
I Redovisning av IT-användning (Skolverket, 2009a) berättas om hur Sverige ur ett interna-
tionellt perspektiv placerar sig på femte plats inom EU både gällande tillgång till dator och 
användning av dem i klassrummet. Man skriver även att svenska lärare anses ha hög IT-
kompetens och därmed placerar sig högt internationellt sett. I Redovisning av IT-användning 
redogör man för hur Sverige den 18 december 2006 gjorde en överenskommelse med Euro-
paparlamentet. I sagda överrenskommelse pekar man på åtta nyckelkompetenser och beskri-
ver dem som något som alla individer behöver för en personlig utveckling och ett aktivt 
medborgarskap och de anses även viktiga för ett livslångt lärande. Dessa nyckelkompetenser 
är enligt vad som skrivs i Europeiska unionens officiella tidning (2006) följande: 
 

1. Kommunikation på modersmålet.  
2. Kommunikation på främmande språk.  
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig 
    och teknisk kompetens.  
4. Digital kompetens.  
5. Lära att lära.  
6. Social och medborgerlig kompetens.  
7. Initiativförmåga och företagaranda.  
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer  
(30.12.2006 SV L 394/15) 

 
Enligt EU behöver varje medborgare ha kunskap kring och vara insatt i medias betydelse 
både i skola och samhället. Idag har i princip alla landets förskolor och skolor tillgång till IT 
och Internet då datortätheten visserligen har ökat, men inte i önskvärd utsträckning. När 
Sverige accepterade rekommendationen tog man därför ett stort steg i rätt riktning då man 
accepterade samhällets utveckling och tillkännagav att alla nyckelkompetenser, inräknat 
digital kompetens, är viktiga (Europeiska unionens officiella tidning, 2006).  
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I Redovisning av regeringsuppdrag beskriver man hur Sveriges regering år 2008 gav Skol-
verket i uppdrag att främja IT-användningen i förskolor och skolor. Enligt uppdraget skall 
Skolverkets insatser riktas mot att sprida kunskap om IT i lärprocesser, digitala lärverktyg 
och lärande samt att med hjälp av IT främja utvecklingen av verksamheternas kommunika-
tion med elever, föräldrar och studerande. Vidare ska man arbeta för att öka omvärldsbevak-
ningen genom en aktiv dialog och  arbeta för den personliga integriteten samt för säker an-
vändning av IT. Dessutom ska Skolverket föra en diskussion om kritiskt förhållningssätt till 
den information som förmedlas via Internet. Regeringen menar att IT som verktyg är nöd-
vändigt för att ge medborgare delaktighet i dagens samhälle och att barn och ungdomar där-
för tidigt bör möta olika former av digitala och mediala verktyg i skolan (Skolverket, 
2008a).  
 
I Redovisning av IT-använding (2009a) skriver man att Skolverket med utgångspunkt i EU:s 
rekommendation avser att tydligöra begreppet digital kompetens inför hela skolväsendet 
samt att i framtiden integrera det i styrdokumenten. Man ämnar även att skapa en strategi för 
fortbildning av personalen inom skolans verksamheter gällande IT och digital kompetens. 
Skolverket menar att elevernas utveckling är skolans ansvar och för att garantera en god 
utveckling krävs varierade undervisnings- och arbetsformer som skapar en helhet för elever-
na. Dock motsäger de kommande styrdokumenten för skola 2011 dessa direktiv när de i 
mycket liten omfattning framhåller media som ett arbetssätt av vikt. I Förslag till läroplan 
för grundskolan (2010) finns endast en riktlinje som tar upp hur skolan ska arbeta med mo-
dern teknik: Skolans mål är att varje elev utvecklar sin förmåga att använda sig av modern 
teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande.  
 
I Lpo-94 skriver man att rektorns ansvar är att utforma skolans arbetsmiljö så att eleverna 
dels får chans till handledning men också att se till att det finns tillgång till läromedel av god 
kvalitet samt att det finns möjlighet att utveckla sina kunskaper med bland annat hjälp av 
datorer. Dessutom skall rektorn se till att skolans personal får chans till kompetensutbildning 
för att utveckla sin profession. I Lpo-94 kan man vidare läsa att: 
 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som 
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 
fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utfors-
kande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna 
skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (s.9) 

 
Enligt Lpo-94 ska eleverna redan i förskolan få möjlighet att arbeta med multimedia och 
IKT. Detta för att sedan ha möjlighet att nå målet att i grundskolan ha utvecklat sitt intresse 
för dels kreativt skapande och dels samhällets kulturutbud vilket Lpo-94 anger. Sedan år 
2000 utrycker kursplanerna skolans ansvar för att arbeta med film, media och olika uttrycks-
former. Eleverna skall även öka sin kompetens gällande att söka information och kritiskt 
kunna granska denna.  Kursplanerna trycker sedan dess också på att IKT spelar en betydan-
de roll för elevernas måluppfyllelse. I Redovisning av IT-användning (2009a) menar man att 
elevernas förmåga att kunna kommunicera med hjälp av olika medier måste utvecklas för att 
de ska kunna delta aktivt som medborgare i samhället. Dock tar man inte alls medias roll i 
skolan på samma allvar i Förslag till läroplan för grundskolan där man nämner mediala 
arbetssätt i skolan i mycket liten omfattning (Skolverket 2010). 
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I Digitala resurser i en målstyrd skola (Skolverket, 2009b) skriver man att EU definierar 
digital kompetens som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. I förslaget 
till nya läroplaner i Sverige föreslås tydligare mål och fler nationella prov men informations-
teknologins roll berörs inte specifikt. Det som går att utläsa i En hållbar lärarutbildning 
(2008) när det kommer till IKT och dess roll går att finna huvuddragen av i citatet nedan: 
 

Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens 
för att kunna delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt 
samhälle. De ska på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin 
utbildning, i arbetsliv och under sin fritid (s.371) . 
 

3.3 I tider av snabb förändring 
Nedan beskrivs hur skolan är och ska vara en del av samhället, liksom samhället är en del av 
skolan. Avsnittet riktar huvudsakligen in sig på det moderna samhällets användning av me-
dia samt hur skolan svarar mot detta. 
 
Greczanik (2007) påpekar att dagens barn och ungdomar har växt upp mitt i en explosion av 
informationstekniska möjligheter med media som en naturlig tillgång. Detta har lett till att 
samhällets yngre generationer kan ses som en ”generation online”. Lindö (2002) menar att 
skolan har förlorat sitt monopol som kunskapsbildare då dagens barn och ungdomar lever i 
den ”globala byn” där information flödar fritt. Persson (2000) påpekar att skolan tar en allt 
större plats i elevernas liv men påstår även han att den har förlorat sitt bildningsmonopol då 
dagens kultur har blivit ett alternativt bildningsmedel. Rask (2006) lyfter fram att samhällets 
barn och ungdomar idag bombarderas av budskap från olika håll. Rask hävdar vidare att det 
därmed inte är en lösning att distansera eleverna från mediala verktyg i skolan då de omöj-
ligt kan bli bättre rustade av detta tilltag. Dock påstår han att teknikanvändandet inte får ha 
till följd att eleverna tappar andra läringredienser, dessa ska komplettera och berika var-
andra. Rask säger att den digitala kommunikationen är minst lika viktig som all annan 
kommunikation och att skolan inte har någon rätt att förkasta den digitala världen då den 
hänger ihop med eleven på samma sätt som skola och fritid är delar av samma liv. 
 
Greczanik (2007) lyfter fram hur det under de senaste åren har riktats kritik mot den mono-
tona och ensidiga undervisning som skolan under många år har fört då den varken motiverar 
eller stimulerar eleverna. Enligt Rask (2006) har skolan i första hand funderat kring hur den 
nya tekniken ska göra så lite skada som möjligt och man har försökt att minimera de negati-
va effekterna. På så vis har man sett själva tillgången som problemet och inte följt med i 
utvecklingen. Detta är enligt Rask det första hindret som man måste komma över för att sko-
lan skall kunna utvecklas i takt med samhället. Greczanik hävdar att skolan bör sträva efter 
att utveckla och bibehålla elevernas lust och glädje inför lärandet. Lindö (2002) menar att 
dagens tillgång till information och teknikens möjligheter skapar lusten att lära både hos den 
teoretiskt intresserade eleven och hos den mer praktiskt orienterade eleven. Steinberg1 me-
nar att det är särskilt viktigt att ha i åtanke att många av dagens elever kräver ett lustfyllt 
lärande för att känna sig motiverade att göra sitt bästa. En lärare måste därför kunna anpassa 
sin undervisning för att kunna fånga alla barn i en klass full av både lustelever och pliktele-
ver. Steinberg (1994) skriver att det är lika viktigt att använda fantasin som att lära sig läsa, 
skriva, stava och räkna. Att lägga upp undervisningen på så sätt att elevernas höger och 
vänster hjärnhalva har möjlighet att samarbeta bör skapa goda förutsättningar för lärande 
hos alla elever. 
 

                                                           
 
1 Föreläsning av John Steinberg vid Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås. 091001. 
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Rask (2006) skriver att  ”i  tider  av  snabb  förändring kan erfarenheten vara  en belastning”. 
Med detta menar Rask att då skolans verksamhet är cyklisk kan gamla vanor bli så fast ank-
rade att man har svårt att ta sig ur dem. Lindö (2002) menar att en genomtänk undervisning 
med mediala verktyg ger såväl elever som lärare en mångfald samt möjlighet till utveckling 
och lärande. Mediala verktyg öppnar dörrarna till ett gränslöst språkrum som också skapar 
möjligheter att visualisera och stimulera processer. Lindö menar vidare att gamla gränser 
inom skolan då sprängs i takt med samhällets utveckling och att klassrummet öppnas rums-
ligt, tidsmässigt, socialt och innehållsmässigt. Detta leder till att dagens barn och unga även 
måste förberedas inför en annan sorts verklighet än tidigare generationer. 
 

3.4 Läraren och lärandesituationen 
Lärarens roll har under årens lopp förändrats från en lärare till ledare. I följande avsnitt 
kommer läraren och den nya lärandesituationen att diskuteras vidare.  
 
Greczanik (2007) menar att om läraren utvecklar ett visst dataintresse kan detta bli dennes 
biljett in elevernas värld. Datorn och mediemedvetenhet kan bli den länk mellan lärare och 
elever som gör att ett positivt lärandeklimat uppstår där alla lär av och med varandra. Lära-
rens uppgift blir således att förbereda dem på att handskas med medieanvändandet på rätt 
sätt i framtiden. Liknande framställning gör Erixon (2010) i sin artikel School subject para-
digms and teaching practice in lower secondary Swedish schools influenced by ICT and 
media där han skriver följande: 
 

The pupils´ questions are becoming more “sprawling”. At the same time the teachers 
feel more professional, since they have yet another tool to use. They claim that all the 
walls of the classroom is used and that more suggestions from the pupils can actually 
be used in the teaching. In this way the teachers get closer to the pupils´ culture (s.12). 

 
Lindö (2002) menar att läraren idag måste utöva ett ledarskap och inte ett lärarskap då upp-
giften i dagens klassrum är att stödja eleverna och ta tillvara på allas kunskaper, personlig-
het, initiativkraft och förmågor. Ett fruktbart arbete i grupp kräver en människoutvecklare 
och inte i första hand en kunskapsförmedlare. Steinberg (1994) menar att en god ledare på 
samma gång innehar fyra olika roller; generalen vilken styr och bestämmer, ingenjören som 
sätter ihop pusselbitar, ordnar material, lär ut osynliga regler samt har ansvar för hur tekni-
ken funkar, förvaltaren som vet när det är lämpligt att stå i bakgrunden alternativt finnas till 
tjänst och till sist psykologen som kan analysera. Med så många olika uppgifter är det av 
stor vikt att läraren hittar ett sätt att förhålla sig till klassrumssituationer, elever och den 
ständigt uppdaterade lärandemiljön. Lindö menar att om man som lärare hittar ett positivt 
förhållningssätt till den lärandemiljö som idag innebär att media integreras i undervisningen 
så utvecklas inte bara eleverna utan även läraren själv. För att elever få chans att lära med 
hjälp av mediala verktyg krävs det att förutsättningar för detta finns och att undervisningen 
sker med ett tydligt mål i fokus. Detta handlar enligt Lindö, Alexandersson och Linderoth 
(2001) i hög grad om hur undervisningen organiseras och förmedlas. Användandet av media 
i skolan h på en ny typ av interaktion än då elev och pedagog interagerar. Då ett innehåll 
överförs via datorn skapas nya och ännu inte helt kända läroprocesser. Barnen får en chans 
att själva söka sig fram och påverka både själva läroprocessen och innehållet i lärandet. På 
så vis kan datorn ses som ett verktyg som spränger gränser då den ger en annan väg till både 
självbestämmande och information. Lindö, Alexandersson och Linderoth menar vidare att 
tanken på så vis blir friare och mer kreativ. 
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3.5 Den nya generationen 
Nedan kommer vi att lyfta hur samhällets utveckling är omöjlig att stoppa. Vi kommer att 
beskriva den nya generation som dagens barn och ungdomar hör till kopplat till skola re-
spektive samhälle.  
 
Olson och Boreson (2004) menar att om man dagligen har tillgång till all den information 
som olika medier ger oss bidrar detta inte bara med information och diskussionsunderlag 
utan också till kunskap om världen och till attityder om oss själva och andra. Förnyelsepo-
tentialen i klassrummet blir på så vis oändlig. Olson och Boreson beskriver vidare att barn 
och ungdomar idag i högsta grad lever i ett mediesamhälle där de berörs och attraheras av de 
estetiska dimensioner som medier erbjuder; ljud, färger och upplevelser. Genom media ingår 
de även i delkulturer, testar sig själva mot olika mediebilder och undersöker olika identiteter 
men framförallt menar Olson och Boreson att barn bättre förstår sig själva om de förstår sin 
omvärld.  
 
Greczanik (2007) skriver att media idag har ett stort inflytande på elevernas vardagliga liv. 
Just därför menar hon att det inte är ett alternativ att isolera eleverna från media när de är i 
skolan. Prensky (2001) menar att dagens elever är så långt före sina lärare gällande kunska-
per kring datorn och dess möjligheter att man till och med kan kalla dagens elever ”Digital 
Natives”, med vilket han menar den generation som har fötts in i den digitala eran. Prensky 
menar vidare att de flesta lärare inte har vuxit upp i samma digitala samhälle och därför kan 
ses som, vad han kallar ”Digital Immigrants”. Men detta menar han att de är immigranter i 
det digitala samhälle som under de senaste åren har tagit form. Prensky skriver att dagens 
elever ser media och digitala verktyg som en naturlig del av vardagen och är öppna inför 
snabba förändringar medan skolorna tyvärr står kvar och stampar. Richardsson (2006) me-
nar även han att skolor idag har svårt att se potentialen som media och digitala verktyg skul-
le kunna utgöra i klassrummet. 
 

3.6 De fyra baskompetenserna 
I följande avsnitt presenteras de nödvändiga kompetenser, så kallade baskompetenser som 
eleven genom skolan ska få möjlighet att uppnå.  
 
Trageton (2005) redogör för de baskompetenser som eleverna i Norge ska tillgodogöra sig i 
skolan. Dessa består av konsten att tala, läsa, skriva samt räkna och på senare år har ytterli-
gare en baskompetens; informations- och kommunikationsteknologi, tillkommit. I Sverige är 
baskompetenserna endast tre; läsa, skriva och räkna. Däremot har Sverige och likaså EU 
slagit fast att just digital kompetens också är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. I 
Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar (Skolverket, 2007) beskrivs digital kom-
petens inte bara som kunskaper i tekniken utan också dess roll i både vardag och arbetsliv, 
ett kritiskt tänkande och ett ansvarsfullt förhållningssätt. Rask (2006) menar att den som inte 
har denna senaste basfärdighet mycket lätt kan bli ett offer för samhällets kommersiella och 
ideologiska påverkan. 
 

3.7 Medias roll i undervisningen 
Eleverna interagerar idag med omvärlden på helt nya sätt, oftast med media som en central 
utgångspunkt. Lärande med mediala verktyg kan på så vis hjälpa eleverna att nå målen ut-
ifrån sina egna intressen och förutsättningar. Om detta kommer följande kapitel att handla 
om.  
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Dysthe (1996) menar att en förutsättning i ett engagerat lärande är ett dialogiskt klassrum 
där eleverna bidrar med något till undervisningen samt att läraren uppmärksammar det bi-
draget. Hon menar vidare att eleverna måste kunna koppla det de lär sig till sitt liv och sina 
erfarenheter. Detta i kombination med att eleverna känner att de har en kontroll över inlär-
ningsmetoderna ökar motivationen och lusten att lära. Rask (2006) skriver att lärare bör vara 
medvetna om att kunskap bara kan skapas hos den inlärande och alltså inte förmedlas, det 
läraren dock kan stå till tjänst med är att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven att 
kunna göra kunskapen  till  sin egen. Rask menar även att ”eleven är arenans huvudperson, 
inte läraren, inlärandet skall vara i fokus, inte utlärandet” (s. 23). Steinberg (1994) menar att 
den allra viktigaste egenskapen som behövs för att förändra skolans pedagogiska visioner är 
att ha ett öppet sinne och visa storsinthet mot dem som kommer med nya idéer istället för att 
ifrågasätta. Han menar att utveckling sker genom en sammansmältning av många goda idé-
er. 
 
Olson och Boreson (2004) menar att man i skolan idag bör följa samhällets utveckling och 
att man bör lägga till mediekunskap och mediepedagogik till de estetiska ämnena. Medie-
kunskap kan beskrivas som teoretisk kunskap om mediers form, innehåll, struktur och histo-
rik medan mediepedagogik även innehåller övningar som sammanflätar medier, pedagogik 
och övriga ämnen för att skapa en helhet. I Digitala lärresurser – möjligheter och utma-
ningar i skolan (Skolverket, 2007) hävdar man att då kommunikationen kan ske med både 
ljud, text och bild vid användandet av digitala läromedel, erbjuds andra möjligheter som i 
undervisningen kan skapa nya möjligheter och även en djupare förståelse och kunskap. 
Dock är inte grundtanken enligt Olson och Boreson att träna eleverna inför en mediemark-
nad utan att demokrati, yttrandefrihet och samspel främjas om fler människor kan hantera de 
medieuttryck som finns i dagens samhälle.  
 
Enligt Åkerlund (2008) måste skolans sätt att hantera texter förändras och breddas. Skolans 
mål att alla elever ska kunna uttrycka sig i skrift bör innefatta förmågan att aktivt kunna del-
ta i ett publikt samtal i exempelvis en webbtidning, blogg eller poddradiosänd-
ning. Richardson (2006) skriver att genom den unika processen som exempelvis bloggandet 
innebär lär sig studenter att läsa mer kritiskt, tänka på den läsningen i mer analytiska termer 
och även skriva tydligare text. Richardson menar vidare att mediala verktyg stöttar olika 
inlärningsstilar och därmed lätt kan anpassas efter samhällets föränderliga natur. Säljö och 
Linderoth (2002) menar att med mediala verktyg kan barn utveckla ett nytt strategiskt tän-
kande då de med exempelvis datorn som skrivverktyg lär sig att fel kan rättas till och att det 
är lätt att pröva sig fram till ett resultat. Dock, hävdar Rask (2006) att man som lärare måste 
vara vaksam på det språkbruk som lätt uppkommer i dessa mediala sammanhang då det är 
svårare att ha kontroll på elevernas publiceringar och informationskällor. Åkerlund tar upp 
hur Vygotskij i sin forskning såg mönster som tydde på att barns psykologiska utveckling 
sker i relation till andra och att barnet först därefter kan lära sig självt. Han såg också att det 
barn tecknade och skrev starkt påverkades av vilken miljö de växte upp i. Bråten (1998) be-
skriver hur Vygotskij menar att kunskap uppstår genom individers samspel och att fantasin 
och kreativiteten är avgörande för människans kunskapsutveckling. Säljö och Linderoth på-
pekar att man kan se de mediala verktygen som kulturella redskap då de utvecklar sociala 
relationer på nya sätt. Samarbetet genom dem speglar sig i individen och i de individer som 
hon integrerar med, på så vis blir hon medveten om sig själv och utvecklar sin identitet. De 
mediala verktygen framkallar samtidigt ett antal parallella lärprocesser då all interaktion 
mellan människor innebär att kunskaper, värderingar och färdigheter förs vidare i nya sam-
manhang. Människor kan inte undvika att lära, frågan är bara vad de lär sig i olika situatio-
ner. 
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Lpo-94 pekar på att skolan ska ansvara för att eleven ska få kunskap om mediers roll och 
utveckla sin förmåga till kreativt skapande samt få ett intresse för samhällets kulturutbud. 
Rask (2006) i sin tur menar att det är av stor vikt att hitta nya spännande vägar och verktyg 
för att återberätta det gamla inför både dagens och framtidens generationer då det gamla inte 
får förloras. Rask skriver vidare att det i en demokratisk skola behövs både datorer och tradi-
tionella läromedel. En liknande, mer nyanserad bild av tekniken ger Karlsohn (2009) som 
menar att den så kallade IT-bubblan varade mellan 1994-2000 och nu har spruckit. Under 
tiden bubblan varade förklarades tekniken som utopisk och som en lösning på skolans alla 
problem men nu har teknikens potentialer realiserat och den tid vi lever i idag kallar Karl-
sohn för Internet 2.0.  
 
Rask (2006) beskriver vikten av att lärandet har en tydlig koppling till sammanhang och 
mening och han argumenterar mycket kort och konsist om hur man skall få eleverna att kän-
na just sammanhang och mening i sitt lärande; kommunikation ger motivation. Dock menar 
han att det är just här skolans största utmaning ligger och att det kommer att kräva mycket 
förarbete för att alla berörda skall kunna känna en delaktighet och ett engagemang kring 
undervisningen. Men Rask menar på att om man utvecklar alla kommunikationsvägar och 
integrerar tekniken i det traditionella arbetet i skolan kommer samverkan och engagemang 
lättare kunna skapas på individ-, grupp- och organisationsnivå samt att världen kommer att 
kunna bli mer greppbar för eleverna. Även de möjligheter som uppenbarar sig för skolan att 
via datorn kommunicera med hemmen menar Rask kan ge en större känsla av delaktighet för 
föräldrar och vårdnadshavare. 
 
Lindö (2002) lyfter fram att gemenskapen finns i språket, dock inte bara inte det talade språ-
ket utan även i skrift-, bild-, kropps- och musikspråk som därmed skapar en länk till förstå-
else och gemenskap. Mediala verktyg öppnar därför dörrar som annars inte är möjliga och 
eleverna kan på så vis utbyta erfarenheter och bygga broar. Lindö menar att människan är 
nyfiken och att ett utvecklat och nyanserat språk som kan användas på ett rikt och varierat 
sätt beroende på syfte skapar en förutsättning för kunskapstillväxt och socialt samspel. Rask 
(2006) hävdar på att man som pedagog dock måste ha utbildning i hur man lär ut med medi-
as hjälp för att lära eleverna att kritiskt granska och tänka kring det de arbetar med. Media 
för idag med sig information som kräver att eleverna är än mer uppmärksamma kring inne-
hållet än tidigare. 
 
Lindö (2002) anser att dagens internationalisering ställer höga krav på social och kommuni-
kativ kompetens. Greczanik (2007) menar dock att det inte bara handlar om att uppdatera 
undervisningsverktygen i skolan utan att även förbereda eleverna inför att möta samhällets 
krav. Däremot skriver Säljö och Linderoth (2002) att ingen teknik kan lösa lärandets pro-
blem då lärandet dels aldrig upphör och dels är föränderligt men undervisningsverktygen 
kan anpassas efter lärandets behov. Rask (2006) säger dock i sin tur att tillgången till media 
öppnar ett enormt obearbetat möjlighetsområde som kräver att skolan måste skapa nya tan-
kesätt kring det innehåll undervisningen i framtiden kan komma att innehålla.  
 

3.8 Mediesamhällets krav  
Det är varje elevs rätt att få chansen att nå de mål som skolan har i uppdrag att leda dem 
mot. Vi kommer i följande avsnitt lyfta hur den nya generationens medborgare bör förbere-
das annorlunda än de tidigare för att kunna vara en del av dagens demokratiska samhälle där 
media är en naturlig del.  
 
Enligt Steinberg (1994) finns det inte en universell lösning på alla pedagogiska problem 
eftersom barn lär sig olika bör lärare därför också undervisa olika. Lindö, Alexandersson 
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och Linderoth (2001) skriver också om vikten av varierad undervisning och han tar upp att 
media i skolan ökar möjligheten till variation. Alexandersson skriver att man brukar lyfta tre 
olika motiv för användningen av media i skolan. Det första är den så kallade inlärnings-
aspekten där datorn ger just en ökad variation i undervisningen samt ett förändrat arbetssätt 
mellan pedagog och elev. Det andra motivet utgör arbetslivsaspekten då samhället förväntar 
sig att skolan ska förbereda eleverna inför ett arbetsliv där de troligtvis kommer att använda 
sig av datorer på ett eller annat sätt. Den tredje och sista aspekten är demokrati. Varje sam-
hällsmedborgare bör ha kunskap om datorer och internet för att kunna fungera i ett demokra-
tiskt samhälle där datorer brukas. Det är enligt Lindö, Alexandersson och Linderoth skolans 
ansvar att förse eleverna med den möjligheten. En viktig aspekt att ta hänsyn till när man 
arbetar med media är en av grundlagarna i vårt samhälle som säger att; 

 
Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 
grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, 
videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen ut-
trycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som 
helst. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt 
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. 
I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag 
(Yttrandefrihetsgrundlagen, 1991)  

 
Lindö (2002) menar att vi lever i en föränderlig värld, där kunskap idag är makt. Om detta 
säger Steinberg (1994) att kunskap inte längre ger enbart makt utan även valmöjlighet i livet. 
Skolan förväntas därför utbilda de unga till samhällsdugliga medborgare som känner att de 
har makt, kunskap och möjlighet att göra aktiva val i livet. För att detta ska bli möjligt me-
nar Lindö att skolan måste öppna sig mot världen och våga ta steget ut i det gränslösa språk-
rummet där tal- och skriftspråk kan utvecklas i en meningsskapande social samvaro.  
 

4 T eoretiska utgångspunkter och ramar 
I följande avsnitt presenteras två teoretiska utgångspunkter för denna studie. Den första är en 
väl förankrad sociokulturell teori; Vygotskijs inlärningsteori och den andra är en relativt ny 
lärandefilosofi kallad Konnektivismen. Observera att Konnektivismen i denna undersökning 
skall förstås inom ramen för ett sociokulturellt sammanhang. 
 

4.1 Motivering av valda teorier 
Nedan följer en kort motivering till varför vi valt att använda oss av de teoretiska utgångs-
punkterna som beskrivits ovan.  
 
Vygotskijs sociokulturella teori valde vi att använda som utgångspunkt då denna är en teori 
som kan uppdateras och anpassas efter det, oftast sociala lärande som sker idag. Att inlär-
ning sker i nätverk med det sociala samspelet som grundval är något som Vygotskij tar fasta 
på. Då samhället är i ständig förändring och då skolan enligt Lpo-94 ska svara mot denna 
förändring bör det vara ett mål att även undervisningen är i ständig utveckling. Enligt oss 
som undersökare är det inte bara den praktiska verksamheten som ska vara föränderlig utan 
också den teoretiska grund som all undervisningen bör utgå från. Där den sociokulturella 
teorin brister tar en andra utgångspunkt vid. Vi har valt att använda Konnektivismen som vår 
andra utgångspunkt då den vilar på det sociokulturella perspektivets grund men har uppdate-
rats för att passa den inlärning som sker i dagens förändringsbenägna samhälle idag. Något 
som är av stor vikt att notera är att de båda teorierna inte motsäger utan kompletterar var-
andra. Vi anser att man inte bör stirra sig blind på en specifik teori utan ständigt utveckla, 
uppdatera och ta tillvara på de delar av en teori som bäst passar det föränderliga samhälle vi 
lever i idag.   
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4.2 Vygotskij och den sociokulturella inlärningsteorin 
Bråten (1998) pekar på att Vygotskij menar att barn och ungdomar lär sig genom den så 
kallade proximala utvecklingszonen. Detta innebär att det barnet tillsammans med en vuxen 
klarar av idag, klarar det självt i morgon, vilket ger potential för vidare lärande. Beroende på 
vilken assistans de får kan barn antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå eller i sin 
potentiella nivå, där den förra avser situationen när barn lär sig av egen kraft och den senare 
när de som ovan beskrivits blir stimulerade av föräldrar, lärare eller elever som redan besit-
ter kunskapen som ska läras in. Vygotskij menar att det är lärandet som styr utvecklingen. 
Teorin förespråkar också att det är viktigt med samarbete och att man hjälps åt. Dess vikti-
gaste funktion är kommunikation. Bråten pekar på hur Vygotskij anser att all undervisning 
skall ske i ett socialt och kulturellt sammanhang då lärande är beroende av erfarenheter och 
verkligheten omkring oss. Undervisningen måste kopplas till det verkliga livet för att ett 
ultimat lärande skall äga rum. Bråten menar vidare att Vygotskij ogillar när eleven betraktas 
som passiv mottagare, vilket ofta sker i traditionell undervisning. Han ser hellre att under-
visningen kopplas till samhället och miljön omkring eleven samt att eleven uppmuntras till 
samspel med sin omvärld. Detta eftersom han menar att eleven lär sig i ett samspel mellan 
tre parter. Bråten pekar på att Vygotskij menar att barns utveckling sker i samspel med om-
givningen i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Enligt Vygotskij på-
verkar alltså de sociala faktorerna intelligensen, som inte enbart är beroende av biologiska 
förutsättningar. 
 

4.3 George Siemens och konnektivismen 
Konnektivismen lanserades år 2005 av George Siemens som menar att de gamla teorierna 
om inlärning inte längre håller då samhället har förändrats drastiskt sedan dessa uppkom. 
Individer i dagens samhälle har mer kapacitet att skapa och koppla ihop kunskap än någon-
sin tidigare i historien. Siemens (2006) menar att relationer idag är definierade, inte av geo-
grafisk placering utan snarare av intresse och bekvämlighet. Tid och rum begränsar inte 
längre globala relationer och när det kommer till kunskap är vi numera ”med-skapare” istäl-
let för kunskapskonsumenter. Vi definierar vem vi är genom det vi bidrar med.  
 
Siemens (2006) menar att man förr ansåg att bildning var kunskap och fakta medan det idag 
handlar om att veta var man kan få tag på kunskap när man behöver den. I korthet säger teo-
rin att lärandet i den digitala eran vi nu lever i inte sker internt hos varje individ utan externt 
i de nätverk individen ingår i, vare sig det är personer eller datorer. Startpunkten för Kon-
nektivismen är dock individen men då individen ses som en del i ett nätverk kan man se 
kunskapsinhämtandet som ett cykliskt nätverk. Det är genom att koppla samman och se 
mönster i de kunskaper som finns i nätverket som lärandet sker. Siemens säger att intentio-
nen med Konnektivismen är att se vikten av att ha en ständigt uppdaterad kunskap och han 
menar också att förmågan att ta beslut om var och hur man bör hämta sin kunskap är en lä-
randeprocess i sig. Essensen är alltså, kort sagt, att förmågan att veta var vi ska finna det vi 
behöver imorgon är viktigare än vad vi faktiskt vet idag.   



 16 

I International journal of Instructional Technology & Distance Learning förklarar Siemens 
sin teori som följer:  
 

Connectivism is the integration of principles explored by chaos, network, and 
complexity and self-organization theories. Learning is a process that occurs within 
nebulous environments of shifting core elements – not entirely under the control of 
the individual. Learning (defined as actionable knowledge) can reside outside of 
ourselves (within an organization or a database), is focused on connecting specia-
lized information sets, and the connections that enable us to learn more are more 
important than our current state of knowing. Connectivism is driven by the under-
standing that decisions are based on rapidly altering foundations. New information 
is continually being acquired. The ability to draw distinctions between important 
and unimportant information is vital. The ability to recognize when new informa-
tion alters the landscape based on decisions made yesterday is also critical. (Sie-
mens, 2005) 

 
Konnektivismen är enligt Siemens (2006) en teori som bättre än någon annan beskriver hur 
lärande sker i den digitala tidsålder vi lever i idag. Han motiverar detta genom påståendet att 
teorin framhärdar tron på att beslut baseras på snabbt föränderliga grunder, vilket är en vik-
tig grundsten då det kommer till samhället vi rör oss i. Siemens menar att det finns så kallad 
hård kunskap, vilken har blivit fastställd i exempelvis böcker, men de senaste decennierna 
har mycket ny kunskap istället kommit att förbli mjuk. Med detta menas att den inte hunnit 
bli fastställd innan den uppdateras för att anpassas för dagens samhälle. Frågan som Siemens 
ställer sig är varför den hårda kunskapen ska respekteras mer när det krävs helt olika proces-
ser för att förstå respektive kunskapsmönster. Konnektivismen förklarar, enligt Siemens, 
lärande som ett skapande av externa knutpunkter, där en knutpunkt kan vara människor, 
webbsidor, databaser eller annan källa till information. När dessa externa knutpunkter kopp-
las samman och formar kunskapskällor skapas ett internt nätverk inuti huvudet där lärandet 
sker inom strukturer. Dessa inre strukturer används sedan när vi kopplar ihop och skapar 
mönster för förståelse av kunskapen.  
 
Överraskande nog är det den ökande individualiseringen som skapar utrymme för samarbete 
och socialisering (Siemens, 2006). Vi förväntas dela och ta för oss av den kunskap vi själva 
och andra besitter, och detta i ett system där var och en lägger till sitt perspektiv och därmed 
både fördjupar och breddar kunskapen. Kopplingarna inom det externa nätverket tillåter in-
divider att skapa och distribuera sitt eget material och sin egen identitet. Istället för att se en 
helhet tillåts vi se delarna som utgör den och omvänt kan vi som individer skapa en helhet 
som passar våra behov och intressen.  
 



 17 

Siemens (2006) förtydligar Konnektivismens principer på följande sätt; 
 

 
 Learning and knowledge rests in diversity of opinions to present the whole and to 

permit selection of best approach. 
 Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources. 
 Knowledge rests in networks. 
 Knowledge may reside in non-human appliances, and learning is enabled/facilitated 

by technology. 
 Capacity to know more is more critical than what is currently known. 
 Learning and knowing are constant, ongoing processes (not end states or products) 
 Ability to see connections  and recognize patterns and make sense between fields, 

ideas, and concepts is a core skill for individuals today.  
 Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning ac-

tivities.  
 Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning 

of incoming information is seen through the lens of a shifting reality. While there is a 
right answer now, it may be wrong tomorrow due to alterations in the information 
climate affecting the decision (sid.31). 

 
Konnektivismens huvuddrag är som ovan beskrivs att lärande och kunskap ligger i mångfal-
den av åsikter och är en process som syftar på att ansluta specialiserade knutpunkter eller 
informationskällor. Enligt Konnektivismen underlättas lärande och tillgång på information 
av teknik. Lärande är konstant och pågående processer har inga slut och därför kan vi inte 
heller se en slutprodukt. Förmågan att se samband och känna igen mönster är en central fär-
dighet för individer idag (Siemens, 2006). Siemens menar att avsikten med allt konnektivis-
tiskt lärande är uppdaterade kunskaper och  han menar även att beslutsfattandet är en läran-
deprocess. Att välja vad som ska läras in ses med utgångspunkt i en skiftande verklighet och 
samtidigt som det finns ett rätt svar idag, kan det vara fel imorgon. 
 
Siemens (2006) menar att vi lär oss på många olika sätt. Exempelvis genom sinnen, obser-
vationer, erfarenheter eller tänkande och logik. Dock menar han att det är genom kopplingar 
i vårt personliga nätverk som vi lär oss mest tidsenligt och det är också den teorin som är 
bäst lämpad för datorer där knutpunkterna nås enkelt och där kopplingarna finns nära till-
hands. Vi vill läsa det som berör oss, lyssna till det som intresserar oss och vi vill själva 
packa om det så att det blir förståeligt för oss.  
 
5 Metod 
Vårt syfte är att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares 
verksamhet. Under följande rubriker beskrivs metoden vi använt för att undersöka just detta 
dvs. vilken ansats som har legat till grund och vi går också igenom de forskningsetiska prin-
ciperna. Avsnittet innehåller även en presentation av urvalet samt genomförandet av under-
sökningen. 
 

5.1 Forskningsansats 
I följande del presenteras den forskningsansats med vilken vi valt att utföra undersökningen. 
Vi kommer även att motivera varför just denna metod passade vårt syfte bäst.  
 
När det kommer till valet av användande av kvalitativ eller kvantitativ metod spelar natur-
ligtvis syftet en avgörande roll. Lindö (2002) menar att den mediala påverkan från samhället 
växer sig allt starkare och påverkar eleverna både i skolan och på fritiden. Media är idag en 
del av barn och ungdomars vardag och syftet med denna studie är att undersöka hur långt 
integreringen har kommit i klasslärares verksamhet. Med detta som grund valde vi enkät 
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som undersökningsform, delvis baserat på det Holme och Solvang (1997) skriver om att 
olika samhälleliga förhållanden beskrivs bäst genom användandet av den kvantitativa meto-
den, då denna ständigt visar sig kunna träffa rätt när det gäller beskrivningar av dessa. Trost 
(1994) menar att vid kvalitativ forskning väljer forskaren upptäckandets väg, vilket innebär 
att den är mest lämpad om man till exempel vill försöka förstå människors sätt att resonera, 
reagera eller om man vill urskilja handlingsmönster. Då intresset med denna studie är att 
undersöka klasslärares upplevelser av hur långt integreringen av mediala verktyg i deras 
verksamhet kommit. Detta gjordes då styrkan med att använda enkät som undersöknings-
form är att man kan nå relativt många personer på kort tid. Dock förutsatte detta att vi som 
undersökare var mer intresserade av se en helhet och kunna generalisera än att se 
till enskilda individers attityder, vilket vi också var. Trost säger att enkäten kan ses som ett 
mer objektivt undersökningsredskap eftersom vi inte direkt interagerar med respondenterna 
och på så vis inte kan styra eller påverka deras svar. 
 

5.2 Urval  
I följande stycke presenteras det urval utifrån vilket vi grundar vår undersökning på. Här 
beskrivs yrkeskategori och bakgrund till varför just dessa respondenter valts ut.  
 
Trost (1994) lyfter fram att man många gånger inte kan lämna ut och samla in data till alla 
medlemmar i den population man bestämt sig för. I enlighet med Trost anser vi att detta 
hade blivit för dyrt samt för tidskrävande med tanke förutsättningarna för denna undersök-
ning. Urvalsgrupperna går enligt Trost att skilja mellan slumpmässiga och icke slumpmässi-
ga. I vår undersökning bestod undersökningsgruppen av ett icke slumpmässigt urval som 
enligt Trost kan benämnas som kvoturval. Detta innebär att det lilla urvalet ska representera 
en större grupp i bestämda avseenden. I vårt fall gällde detta yrkeskategorin klasslärare 
verksamma i år 1-6. Vi valde klasslärare på tre olika grundskolor som ligger i eller runt cent-
rum i en mellanstor kommun i Sverige. Detta gjordes då avsikten var att undersöka ett när-
område inom den yrkesgrupp vi kommer att tillhöra. Lärare valdes ut på skolor som har oli-
ka tillgång till tekniskt material för att få en bredare undersökningsbas då det är pedagoger-
nas attityder och åsikter som skall stå i fokus. Enkäter lämnades inte ut på skolor med en 
IKT-inriktad undervisning då undersökningen ämnade att ta reda på hur undervisningen på 
kommunala skolor utan uttalad specialisering ser ut. Skolor valdes inom samma kommun för 
att få en urvalsgrupp med liknande förutsättningar. Antalet respondenter som tilldelades 
enkäten var sammanlagt 41 stycken och de deltagande respondenterna var 31 stycken.  
 

5.3 Enkätkonstruktion 
Nedan beskriver vi hur vår enkät tog form och hur våra tankegångar gick vid konstruktionen 
av den. Vi kommer att gå in på hur genomförandet såg ut från idé till produkt och vi kom-
mer även att beskriva enkätens utmärkande drag samt vad som är viktigt att tänka på vid 
användandet av enkät som undersökningsredskap. 
 
Vi valde att konstruera frågorna utifrån varje delområde för sig för att täcka alla områden vi 
hade frågeställningar kring eftersom enkäten inte ger några möjligheter till kompletteringar i 
efterhand. För att undvika att respondenterna skulle fastna i ett svarsmönster valde vi att 
variera mellan bakgrundsfrågor, påståendefrågor samt flervalsfrågor. Vi valde även att ha en 
hög grad av strukturering av frågorna i enkäten för att avgränsa vårt undersökningsområde. 
Däremot gav vi möjlighet till en kommentar under varje fråga för att ge utrymme för re-
spondenterna att motivera och förtydliga de svarsalternativ som de valt (Patel och Davids-
son, 1994). Denna kommentar var frivillig att fylla i och vi valde inte enbart att ha kommen-
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tarfältet för respondenternas skull utan även för att vi eventuellt skulle få chans till en djupa-
re analys av svarsalternativen vid bearbetning av enkäten. 
 
Vi konstruerade enkäten utifrån syfte och frågeställning samt med siktet inställt på att enkät-
frågorna skulle bidra till att studien verkligen mäter det den är tänkt att mäta, det vill säga; vi 
eftersträvade hög validitet. Frågorna analyserades på förhand eftersom vi som undersökare 
inte närvarade vid svarstillfället och då frågorna behövde vara välformulerade för att säker-
ställa hög kvalitet på enkäten. För att undvika interna bortfall i så hög grad som möjligt ute-
slöt vi obestämda värden i svarsalternativen för att eliminera svar som exempelvis ”vet ej, 
kanske, inte aktuellt”. (Holme och Solvang, 1997).  
 
Två pilotenkäter utfördes i enlighet med det Trost (1994) skriver. Detta för att säkerställa 
frågornas relevans och för att se om några frågor behövde förtydligas eller korrigeras för att 
i möjligaste mån eliminera missförstånd. Resultatet av pilotenkäterna ledde fram till att vi 
utvecklade fråga 4 från enbart datorer till dator/datorer. För övrigt var vi nöjda med resulta-
tet och ändrade inget mer.  
 
Trost (1994) påpekar att det är viktigt att tänka på det följebrev, missivbrev, som bör följa 
med varje enkät. I ett sådant följebrev ska uppgifter om exempelvis avsikten med undersök-
ningen och vem som ligger bakom den framgå. Man bör också berätta vilka som får enkäten, 
ungefär hur lång tid det tar att besvara frågorna, vart och när enkäten ska skickas och när 
rapporten kommer ut samt var man kan finna den. I vårt fall upptäckte vi efter våra piloten-
käter att missivbrevet behövde kompletteras med en begreppsförklaring, vilken samman-
ställdes och lämnades ut tillsammans med enkäten. Detta gjordes för att öka svarsfrekvensen 
eftersom respondenterna antogs vara mer villiga att svara på frågor som de förstod innebör-
den av.  
 

5.4 E tik 
Vid en undersöknings genomförande är det av stor vikt att beakta de etiska regler som Ve-
tenskapsrådet (2002) har satt upp. Nedan beskrivs hur vi vid undersökningens genomförande 
har agerat utifrån dessa.  
 
Kihlström menar att all forskning skall utgå ifrån etiska principer som skall fungera som 
vägledning för forskaren samt att dessa har till syfte att skapa normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare (Dimenäs, 2007). Vetenskapsrådet har 
fastställt fyra krav vilka skall ligga till grund för att goda förhållanden skall kunna skapas 
vid forskningstillfället. Dessa fyra krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidenti-
alitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).     
 
Informationskravet: Informationskravet innebär att undersökaren ska informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. Förutom att beskriva vårt syfte med 
undersökningen informerade vi, i enlighet med informationskravet våra respondenter i ett 
missivbrev samt skickade med en begreppsförklaring för att förtydliga några av de bergrepp 
som kanske var okända för respondenterna gällande undersökningen. 
 
Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt 
att bestämma över om de vill medverka eller ej. Detta uppfyllde vi då vi lämnade enkäterna 
direkt i klasslärarnas arbetsfack och i missivbrevet skrev ett sista inlämningsdatum. Lärarna 
fick därmed själva välja om de ville delta och lämna in enkäten. 
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Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet i sin tur berör alla i undersökningen och 
går ut på att de som ingår i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och alla 
uppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Eftersom det etiska ansvaret 
ligger hos oss som undersökare ansvarade vi för att all insamling och lagring av information 
skedde på ett betryggande sätt. I missivbrevet informerade vi om att behandlingen av mate-
rialet skulle ske under anonyma förhållanden i enlighet med konfidentialitets kravet. Vi sä-
kerställde detta ytterligare då lärarna inte behövde svara på frågor kring kön eller ålder. 
 
Nytt jandekravet: Nyttjandekravet syftar till att alla insamlade uppgifter om de medverkan-
de endast används för forskningsändamål och därmed inte används för andra syften. Förut-
om att vi förvarade vårt råmaterial säkert och märkte enkäterna med en färgkod för att säker-
ställa att det ej användes i andra ändamål informerade vi även respondenterna om att deras 
svar endast skulle användas för undersökningssyftet. Detta beskrevs redan i missivbrevet så 
att alla respondenter blev medvetna om detta tidigt. I samband med detta informerade vi 
även om att de i efterhand kan få ta del av materialet om så önskas. 
 

5.5 Genomförande 
Björkdahl Ordell (2007) skriver att det finns olika typer av enkäter men en vanligt före-
kommande enkät idag är internetenkäten där det är viktigt att säkerställa respondentens till-
gång till internet. Postenkäten är även den mycket vanlig och en annan vanlig form av enkät 
är gruppenkäten där den stora fördelen ligger i att forskaren kan närvara vid utdelningstill-
fället och se till att allt går till på ett korrekt sätt. I vårt fall valde vi att genomföra en grupp-
enkät då samtliga lärare under dagtid uppehöll sig på skolans område, vilket gjorde att vi 
kunde nå majoriteten av dem med ett frågeformulär i pappersform.  
 
Vi lämnade en enkät i varje respondents låsta arbetsfack och meddelade var den ifyllda en-
käten skulle lämnas. Respondenterna fick tre dagar på sig att svara på enkäten, dock tas hän-
syn till samtyckeskravet på så sätt att ingen tänkbar respondent krävs på deltagande. Vi val-
de även att lämna ut enkäten på en måndag då vi vet att respondenterna har långa arbetsda-
gar och mer schemalagd tid i början av veckan vilket ger större chans till delaktighet. Vi gav 
dem tre dagar på sig att besvara enkäten då vi sedan tidigare erfarenheter vet att den lätt kan 
hamna i en ”att göra sen hög” och då lätt glöms bort. Vi hade redan innan ordnat en ansvarig 
insamlare på respektive skola, vilka var tre personer som vi har haft god kontakt med samt 
har stort förtroende för. De ansvariga insamlarna tog tillvara på enkäterna som lämnades i 
deras låsta arbetsfack innan vi kom för att hämta in dem. Björkdahl Ordell skriver att ano-
nymiteten i en enkät kan verka fördelaktigt för undersökningen som helhet, förutsatt att han-
teringen av enkäten sker korrekt (Dimenäs, 2007). De ansvariga insamlarna kunde inte avlä-
sa vem som hade fyllt i vilken enkät då vi för att stärka anonymiteten inte bett respondenter-
na att specificera med ålder, kön eller namn på enkäterna. Eftersom detta inte hade någon 
relevans för resultatet av undersökningen valde vi att inte ha med frågor som rörde detta. 
Enkäten var även anonym för oss som undersökare för att ytterligare säkerställa konfidentia-
litetskravet. Däremot samlades enkäterna in och sorterades utifrån skola ifall utfallet visade 
någon skillnad skolorna emellan. 
 

6.1 Bortfall 
Björkdahl Ordell påpekar att hänsyn måste tas till bortfallet som man i princip alltid får vid 
enkätundersökningar (Dimenäs 2007). I följande stycke kommer vi att behandla det bortfall 
vi fick samt analysera dessa närmare. Hur stort bortfallet är varierar och det finns inget svar 
på hur stort bortfallet får vara dock måste alltid en analys av bortfallet göras.  
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Vi valde att lämna ut 41 stycken enkäter för att få ett tillräckligt stort underlag utifrån vårt 
tidsperspektiv på undersökningen men samtidigt ha en god marginal då bortfall sannolikt 
sker. Av de 41 utlämnade enkäter fick vi tillbaka 31 stycken. Detta innebär ett externt bort-
fall på 10 stycken (25%) vilket vi upplevde som positivt då enkäterna lämnades ut under en 
period då lärarna var upptagna med utvecklingssamtal och föräldramöten. Majoriteten av de 
tio bortfallen var koncentrerade till en och samma skola på vilken vi haft mer sporadisk kon-
takt med kontaktpersonen än på resterande skolor, vilket vi tror kan ha påverkat svarsfre-
kvensen positivt på de skolor där vi fick in fler enkäter. På de övriga två skolorna fanns en-
dast enstaka bortfall som enligt våra kontaktpersoner berodde på sjukdom samt tidsbrist då 
lärarna förberedde och utförde utvecklingssamtal under de tre dagar de hade på sig att be-
svara enkäten. Enligt våra kontaktpersoner fick vi mycket positiv respons på vårt tydliga 
missivbrev, begreppsförklaringen samt en väl strukturerad enkätuppbyggnad. Vi förmodar 
att detta är den största anledningen till varför så många av lärarna besvarade enkäten. Vidare 
förmodar vi att detta också är anledningen till det obefintliga interna bortfallet. Det externa 
bortfallet hade vi eventuellt kunnat minska genom att skicka ut en påminnelse samt ge re-
spondenterna längre tid på sig att besvara enkäten. 
 

5.6 Reliabilitet och validitet 
För att en undersökning ska bli så trovärdig som möjligt krävs att både validiteten och relia-
biliteten kan stärkas. Nedan beskrivs begreppen samt hur vi har gått tillväga för att uppnå 
dessa.  
 
Reliabilitet och validitet är starkt sammankopplade och behövs för att visa studiens giltighet 
och tillförlitlighet (Patel och Davidsson, 1994). Validitet visar det man ämnar undersöka 
medan reliabilitet syftar till dem man observerar eller intervjuar. Dimenäs (2007) menar att 
validitet och reliabilitet inte kan existera utan varandra då de tillsammans utgör undersök-
ningens tillförlitlighet och giltighet. Kylén (2004) menar vidare att de alltid går hand i hand 
och om det exempelvis är låg reliabilitet sänks också validiteten. Kullberg (2004) beskriver 
validiteten som avgörande för huruvida studien kan ses som giltig eller inte och Kylén me-
nar vidare att validiteten visar värdet av de uppgifter man får in vid undersökningstillfället. 
För att validiteten av en undersökning skall kunna fastställas och förstärkas måste forskaren 
ifrågasätta sitt resultat, ta hänsyn till respondenternas tolkningar och framförallt måste fors-
karen anpassa sin urvalsgrupp till undersökningen. Karlsson menar dock att en studies vali-
ditet kan diskuteras på många olika sätt utifrån studiens syfte men att validiteten alltid är till 
för att ta reda på hur väl studien har lyckats mäta och få kunskap om det som avsikten var att 
mäta och få kunskap (Dimenäs, 2007). 
 
Under hela enkätkonstruktionen samt vid utformande av syfte och frågeställningar strävade 
vi efter en så stark validitet som möjligt. Vi strävade efter att missivbrevet inte skulle avslöja 
vår egen attityd till mediala verktyg och dessutom hade vi så lite kontakt som möjligt med 
respondenterna för att inte påverka deras svar. Vi kände de flesta lärare sedan tidigare men 
hade vid undersökningen enbart kontakt med våra kontaktpersoner på vardera skola. För att 
stärka validiteten ytterligare granskade vi resultatet för att kunna ta hänsyn till respondenter-
nas tolkningar. I missivbrevet erbjöds respondenterna möjligheten att kunna ta del av under-
sökningens resultat. Detta gjorde vi för att öka respondenternas förtroende för oss som un-
dersökare och för att erbjuda delaktighet, vilket är viktigt för att validiteten skall stärkas yt-
terligare.  
 
Att ha en hög reliabilitet innebär att en undersökning ska kunna genomföras flera gånger och 
av olika undersökare men att resultatet ska bli likvärdigt varje gång. Reliabiliteten ska alltså 
visa hur trovärdig och tillförlitlig en studie är och enligt Kylén (2004) hur pass sanna uppgif-
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terna är. Uppgifterna kan vara sanna sedda ur en persons synvinkel, sakligt sanna eller ge-
nom fakta. Reliabiliteten visar också på om data som insamlats är stabila, såvida inte de yttre 
omständigheterna har förändrats och reliabiliteten ökar om det är hög svarsfrekvens. Under 
undersökningen fokuserade vi därmed på vårt syfte, genom att avgränsa oss och under ska-
pandet, bearbetningen och analysen av enkäten förhålla oss så objektiva som möjligt kring 
ämnet och därmed stärka reliabiliteten.  
 
6 Analys 
I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva samt diskutera hur bearbetningen av enkäten 
utfördes. Dessutom kommer vi här att analysera bortfall och reflektera kring hur genomfö-
randet såg av undersökningen såg ut. 
 

6.1 Bearbetning 
Bearbetningen som skedde efter insamlandet av enkäterna samt analysen av underlaget 
kommer nedan att beskrivas. Här tar vi även upp vårt tillvägagångssätt och vilka program vi 
använt för att göra en grundlig sammanställning samt för att få fram ett tydligt resultat. 
 
När vi delade ut enkäterna förde vi anteckningar om antalet som lämnade ut på respektive 
skola. Vid anteckningarna skrev vi inte namnet på skolorna för att enkäterna inte skulle kun-
na härledas till respektive skola. I stället skapade vi en färgkod gällande individuell skola. 
Samma sak skedde vid insamlandet av enkäterna senare under veckan. Dock valde vi att inte 
heller anteckna något på de insamlade enkäterna utan markerade även dem enligt färgkod. 
Detta gjordes i förebyggande syfte för att säkerställa att eventuella tendenser skulle kunna 
härledas till respektive verksamhet men även för att stärka anonymiteten och därmed validi-
teten. Vid bearbetningen av enkäterna hanterades sammanställningen för hand och fördes 
över på en tom enkät för respektive skola. Detta gjordes fråga för fråga för att ha möjlighet 
att göra en djupare analys av resultatet på både ett generellt och specifikt plan. De kommen-
tarer vi fått från respondenterna sammanställdes vid respektive fråga. När vi märkte att lä-
rarnas svar inte skilde sig åt nämnvärt åt sammanställde vi enkätsvaren från samtliga skolor 
gemensamt. Även detta gjordes för hand och fråga för fråga på en tom enkät. Kommentarer-
na flyttades även de över till den gemensanna sammanställningen för att tas tillvara på. Men 
för att få en tydlig överblick samt för att kunna urskilja specifika mönster i de enskilda re-
spondenternas svar sammanställde vi även ett rådatablad i Excel. Detta blad skapades utifrån 
varje enskild enkät och varje enskilt svar för att lätt upptäcka mönster i svarstendenserna 
inför resultatdiskussionen. På detta vis kunde vi exempelvis se om lärare som arbetat 0-5 år 
svarade annorlunda jämfört med lärare som arbetat längre. Originalenkäterna förvarades 
hemma hos en av oss undersökare i en pärm som inte kan härledas till undersökningen. De 
sammanställda enkäterna förvarades under undersökningens gång på samma ställe förutom 
då vi tog fram dem för analys och resultatdiskussion. Vid undersökningens slut kommer allt 
råmaterial att förstöras förutom vårt rådatablad i Excel som ingen utomstående kan tyda då 
detta är kodat i siffror. Detta kommer att förvaras på en extern hårddisk som finns i säkert 
förvar utan specifika kopplingar till undersökningen. I nästa steg sammanställde vi det sam-
manlagda resultatet fråga för fråga i form av stapeldiagram i programmet Excel. Detta gjor-
des för att få en klarare bild av resultatet samt för att skapa ett tydligt underlag för vidare 
analys.  
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7 Resultat 
Nedan redovisas det sammanlagda resultatet av enkäterna genom stapeldiagram (se bilaga 4)  
utifrån vårt syfte. Inget internt bortfall förekommer på någon av frågorna däremot är det av 
stor vikt att ha i åtanke att några av frågorna var flervalsfrågor, vilket kommer att förtydligas 
under respektive diagram. Om inget annat anges redovisas resultatet i antal respondenter. 
 

7.1 Lärarnas bakgrund  
Nedan följer de frågor som vi delat in i kategorin bakgrund. På dessa frågor fanns inga 
kommentarfält utan endast specifika svarsalternativ. Antalet svarande är 31 stycken på varje 
fråga då inga bortfall förekommit.  
 
Figur1; Hur många år har du arbetat som lärare? (Fråga 1) 
 

 
 

 
Ovanstående figur visar antalet år som lärarna varit yrkesverksamma. Det är jämn fördelning 
mellan svarsalternativen men majoriteten av respondenterna, 11 av 31 lärare har arbetat 6-10 
år. Endast två stycken har arbetat mellan 16-25 år och 6 stycken 25 år eller mer. Sju stycken 
av lärarna är nyutexaminerade eller har jobbat upp till fem år.   
 
Figur 2; Fanns det någon IKT eller liknande innehåll i din grundutbildning? (Fråga 2) 
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Föregående figur visar huruvida lärarna fått någon IKT-utbildning eller liknande i sin 
grundutbildning. Drygt häften av lärarna, 18 av 31 stycken, har inte fått det medan 13 
stycken har fått kunskaper kring IKT i och med sin grundutbildning. 
 
Figur 3; Har du fått någon fortbildning/kompetensutbildning inom IKT under de senaste fem 
åren? (Fråga 3) 
 

 
 
Figur 3 visar huruvida lärarna fått någon fortbildning inom IKT under de senaste fem åren. 
Vi kan med lätthet se att de flesta av lärarna, 25 av 31, inte har fått detta medan 6 stycken 
har fortbildat sig inom detta område.  
 

7.2 Förutsättningar 
Under följande rubrik lyfter vi fram de resurser i form av datorer och datasal som lärarna har 
att tillgå i sitt arbete.  
 
Figur 4; Har du tillgång till någon egen dator på din arbetsplats? (Fråga 5) 
 

 
 
Figur 4 visar lärarnas tillgång till egen dator på arbetsplatsen. De flesta lärare, 15 av 31, har 
egen dator på sin arbetsplats medan 13 stycken har tillgång till dator men delar med andra. 3 
Stycken har ingen tillgång alls till en egen dator. 
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Figur 5; Har eleverna tillgång till någon datasal? (Fråga 6) 
 

 
 
Ovanstående figur redogör för huruvida eleverna har tillgång till någon datasal. 24 av 31 
lärare säger att deras klass har tillgång till datasal medan 7 av lärarna svarar att de inte har 
detta.  
 

7.3 Nuvarande arbete och lärandesituationer 
Följande figurer visar i vilka sammanhang lärarna hanterar mediala verktyg, både i under-
visningen och i sitt övriga arbete inom skolan. Figur 8 och 9 är flervalsfrågor vilket betyder 
att lärarna har fått ett urval av alternativ och möjligheten att välja flera av dessa. Figur 14 är 
en påståendefråga som visar huruvida lärarna ställer sig i frågan. Till samtliga frågor som 
figurerna beskriver har möjligheten att utveckla svaren i kommentarfält funnits.  
 
Figur 6; Arbetar du med något av följande i din undervisning? (Fråga 7) 
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Figur 6 beskriver vilka mediala verktyg och arbetssätt som lärarna arbetar med i dagsläget. 
De vanligaste mediala verktygen som förekommer i undervisningen är datorn som sök- och 
skrivverktyg där 26/31 respektive 25/31 lärare svarat att de använder detta. Även kanon 
(19/31) och strömmande video (14/31) var vanligt att arbeta med. Något man inte arbetar 
med alls är Moviemaker, Photostory och bloggar. På två enkäter hade kommentarsfältet fyllt 
i och där hade man redogjort för att man arbetade med klassblogg och E-twinning. 
 
Figur 7; Hanterar du något av följande digitalt? (Fråga 8) 
 

 
 
Ovanstående figur visar i vilken utsträckning lärarna arbetar digitalt med arbetsuppgifter 
utanför klassrummet. Figur 7 visar en jämn fördelning där de vanligaste arbetsområdena att 
arbeta digitalt på är veckobrev (20/31), åtgärdsprogram (22/31) och individuella 
utvecklingsplaner (20/31). Även läxor (16/31) och kontakt med föräldrar (17/31) var vanligt 
att sköta digitalt. 5 lärare hade här fyllt i alternativet ”Annat” och dessutom fyllt i att det var 
just skriftliga omdömen de hanterade digitalt. 
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7.4 A ttityder 
Nedanstående avsnitt innehåller figurer som utgår ifrån flervalsfrågor och påståendefrågor 
där samtliga har kommentarfält. Samtliga figurer redogör för lärares syn på mediala verktyg 
i undervisningen och dess påverkan på eleverna samt inlärningen.  
 
Figur 8; F inns det några av nedanstående verktyg som du känner dig tveksam till att inklu-
dera i din undervisning (Fråga 10). 
 

 
 
Ovanstående figur beskriver vilka mediala verktyg som lärarna känner sig tveksamma till att 
inkludera i sin undervisning. Podcasts (14/31), mobiltelefoner (12/31) och Communitys 
(9/31) är de verktyg som lärarna känner sig mest tveksamma till. Några verktyg som lärarna 
också visade sig vara tveksamma till var wikis (7/31), bloggar (7/31) och Youtube (5/31). 2 
respondenter hade svarat att de även var tveksamma till att använda Moviemaker. De 
verktyg som endast en respondent kryssat i var följande: Photostory, forum, datorn som 
sökverktyg och webbtidningar.  
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Figur 9; Jag anser att följande skulle kunna vara ett hinder för att arbeta med media i min 
undervisning (Fråga 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående figur visar de olika hinder som lärarna ser när det kommer till att arbeta med 
media i undervisningen. Här  framgår tydligt att de flesta lärarna (24/31) anser att avsaknad 
av datorer är det största hindret. Även tidsbrist (17/31) och bristande kunskap (17/31) samt 
avsaknad av teknisk support (15/31) skulle enligt lärarna kunna utgöra ett hinder. Ett fåtal 
lärare anser också att avsaknad av lokaler (5/31) och risken för kränkningar på nätet (7/31) 
utgör hinder för att arbeta med media i undervisningen. Dock anser ingen att faktorer som 
”Föräldrarnas attityder” samt ”Osäkerhet inför elevernas större kunskap” har någon betydel-
se. En kommentar som lämnades vid denna figur och som kommer tas upp i resultatdiskus-
sionen var: ”Visst  skulle det vara  roligt  att  använda  sig av datorn mer men det  kräver  för 
mycket tid som jag inte har. Vi ska redan hinna med mer än vi har tid till och jag måste göra 
en prioritering”. Dessutom lämnades fyra kommentarer som alla pekade på tidsbristen. 
 
Figur 10; Elevernas kunskaper blir mer kopplade till samhällets krav om man använder me-
diala verktyg i undervisningen (Fråga 12) 
 

 
 
I ovanstående figur visas hur lärarna ställer sig till påståendet att elevernas kunskaper blir 
mer kopplade till samhällets krav om man använder mediala verktyg i undervisningen. De 
allra flesta, 17 av 31, ställer sig positiva till detta påstående medan 8 stycken är neutrala. 6 
stycken har en negativ inställning till detta påstående. Kommentar som lämnades här och 
som kommer tas upp i resultatdiskussionen var: ”Enbart då jag inte har kunskap kring des-
sa”. 
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Figur 11; Mediala arbetssätt skapar bättre förutsättningar för eleven att nå läroplanens mål. 
(Fråga 14) 
 

 
 
Ovanstående figur visar hur lärarna ställer sig till påståendet att mediala arbetssätt skapar 
bättre förutsättningar för eleven att nå läroplanens mål. Resultatet visar sig vara jämnt då 11 
av 31 lärare är positiva till påståendet medan lika många är neutrala som negativa (10/31). 
Kommentar som lämnades vid denna fråga och som kommer tas upp i resultatdiskussionen 
var: ”Vi behöver inte ta del av allt i ungdomarnas värld för att kunna undervisa dem”. 
 
Figur 12; Mediala verktyg i undervisningen ökar motivationen hos eleverna (Fråga 15) 
 

 
 
I figur 12 beskrivs hur lärarna ställer sig till påståendet att mediala verktyg i undervisningen 
ökar motivationen hos eleverna. 19 av 31 lärare ställde sig positiva till detta medan 7 var 
neutrala och 5 ställde sig negativa.  
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Figur 13; Man kan integrera media i den traditionella undervisningen (Fråga 16) 
. 

 
 
I ovanstående figur kan man avläsa att de flesta lärare tenderade att ha en positiv syn på 
möjligheten att integrera media i den traditionella undervisningen. Hela 23 av 31 lärare 
menade att de lutade åt att vara positiva till påståendet medan sju höll sig neutrala. Endast en 
lärare hade en negativ inställning till påståendet. 
 
Figur 14; Att integrera media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvaliteten på 
och fördjupa kunskaperna hos eleverna (Fråga 17) 
 

 
 
I figur 14 påstås att media integrerat i den traditionella undervisningen kan förbättra 
kvaliteten på och fördjupa kunskaperna hos eleverna. Majoriteten av lärarna ställde sig 
positiva (16/31) till detta medan 13 stycken förhöll sig neutrala och 2 lutade mer åt det 
negativa hållet. 
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F igur 15; Jag anser att det mediala arbetssättet ökar: (Fråga 18) 
 

 
 
Ovanstående figur utgår från en flervalsfråga där lärarna fick ta ställning till om de anser att 
mediala arbetssätt något av följande: Lustfyllt lärande (25/31), nyfikenhet (19/31), 
kommunikation och dialog (13/31) och förmågan till argumentation (5/31). Det fanns inga 
förslag på annat alternativ men flera kommentarer som redovisas i resultatdiskussionen. 
Kommentarer som lämnades här och som kommer tas upp i resultatdiskussionen var: ”Det 
känns mer som att trycket att använda datorer i skolan kommer från samhället än från läro-
planerna”, ”Jag  tror säkert att eleverna lär sig bättre med media i undervisningen. Det blir 
inlärning på deras egna villkor och de tycker det är kul. Därför kan det också bli både ett 
bättre läranderum och större motivation hos eleverna men samtidigt finns varken tid eller 
resurser.” 
  
Figur 16; Att känna till barns digitala världar och sträva efter en ökad kunskap inom deras 
medielandskap är något som är nödvändigt för mig som lärare (Fråga 20) 
 

 
 
 
Figur 16 beskriver hur lärarna ställer sig till påståendet att det är viktigt att känna till barns 
digitala världar och sträva efter en ökad kunskap inom deras medialandskap. Till detta 
ställde sig majoriteten positiva (19/31) och 11 var neutrala medan endast en inte instämde 
alls. Till denna fråga fanns det en kommentar som redovisas i resultatdiskussionen: ”Elever-
na uppskattar att arbeta med datorn, det är deras hemmaplan”. 
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7.5 F ramtidsvisioner 
Figur 17; Om du hade förutsättningarna, vilka av följande mediala verktyg skulle du då 
kunna tänka dig att inkludera i din undervisning? (Fråga 9) 
 

 
 
I figur 17 visas resultatet av lärarnas svar på frågan om vilka mediala verktyg de skulle kun-
na tänka sig att inkludera i sin undervisning om de hade förutsättningarna. Utfallet blev att 
de mediala verktyg som lärarna i störst utsträckning kan tänka sig att arbeta med var Smart-
board (23/31), kunskapsspel (19/31). Också att vilja använda datorn till strömmande video 
och ljud samt som skrivverktyg var vanligt. Värt att notera är att det inte finns något verktyg 
som lärarna inte kunde tänka sig att arbeta med.  
 
Figur 18; Hur skulle du vilja att din undervisning ser ut i framtiden? (Fråga 19) 
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Figur 18 visar att alla lärarna drar åt det positiva hållet när det kommer till att arbeta med 
media i sin undervisning då det inte är någon som lutar åt att enbart hålla kvar vid det 
traditionella. 18 av 31 lärare var neutrala medan 13 stycken drar mer åt att arbeta mer med 
media i undervisningen.  

 

7.6 Resultatsammanfattning 
I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta det resultat som tidigare redovisats genom dia-
gram. 
 
Utifrån vår undersökning har vi kunnat se att lärarna till stor del har en positiv inställning till 
mediala verktyg i sitt arbete. Av enkätsvaren kan vi utläsa att majoriteten av lärarna inte har 
fått någon IKT-utbildning i sin grundutbildning och att de flesta heller inte har fått någon 
fortbildning inom detta ämne. Trots att de flesta lärarna inte har fått någon utbildning i IKT 
har dock samtliga lärare tillgång till mellan en och fem datorer i sitt klassrum. Enligt lärar-
nas svar kan vi även utläsa att de flesta elever har tillgång till datasal då endast ett fåtal lära-
re har svarat att deras klass inte har någon datasal att tillgå. Tillgången till datorer för lärar-
nas eget förfogande är dock lägre då endast hälften har tillgång till egen dator medan övriga 
inte har någon tillgång alls eller delar med andra. 
 
Något som visar sig tydligt i vår undersökning är att datorn som sök- och skrivverktyg i 
dagsläget är det mest populära verktyget. Vi kan även avläsa att strömmande video och ljud 
men även kanon är något som de flesta lärarna i dagsläget använder i sin undervisning. Av 
enkätsvaren framgick tydligt att det inte var något av verktygen som lärarna inte kunde tän-
ka sig att integrera i sin undervisning i framtiden. För egen del hanterade lärarna, enligt en-
kätsvaren, även mycket utanför sin undervisning digitalt. Utifrån undersökningen kunde vi 
se att det vanligaste att hantera digitalt var åtgärdsprogram, tätt följt av Individuella utveck-
lingsplaner och veckobrev. Vi kunde även avläsa att det fanns flera andra områden där lärar-
na tog digitala verktyg till hjälp. 
 
Övergripande kunde vi utifrån undersökningen avläsa att de allra flesta lärare anser att inte-
greringen av media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvaliteten på och fördju-
pa kunskaperna hos eleverna. Endast två av lärarna lutade mer åt en negativ inställning gäl-
lande detta påstående. Vidare kunde vi också avläsa att en stor majoritet av lärarna anser att 
mediala verktyg i undervisningen kan öka motivationen hos eleverna. En stor del av lärarna 
svarade att det mediala arbetssättet kan öka det lustfyllda lärandet, nyfikenheten men även 
kommunikation och dialog eleverna emellan samt till viss del förmågan till argumentation. 
Några av de tänkvärda citat vi fick från lärarna gällande traditionell undervisning och under-
visning med mediala verktyg är; ”Jag ser ej hur de motsätter varandra”, ”Det är elevernas 
hemmaplan” och ”Ja det är elevernas värld, men kan locka till annat”. Avslutningsvis kunde 
vi utifrån undersökningen se att den stora majoriteten av lärarna ställde sig positiva till att 
arbeta med mediala verktyg i sitt arbete. Med undantag av en lärare, tyckte samtliga även att 
det är viktigt att känna till barns digitala världar och sträva efter en ökad kunskap inom deras 
medielandskap.  
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8 Diskussion  
 
Nedan följer en diskussion gällande vårt metodval och genomförande samt en diskussion 
kring det utfall undersökningen resulterat i. 
 

8.1 Metoddiskussion 
Under arbetets gång har vi försökt att vara kritiska och objektiva till vårt sätt att genomföra 
undersökningen samt till valet av metod. Nedan kommer vi att diskutera och reflektera kring 
vald metod, vårt åliggande som undersökare och undersökningens genomförande i ett hel-
hetsperspektiv. 
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg 
kommit i klasslärares verksamhet. Vi har sedan undersökningens början vetat att vi ville 
undersöka lärares syn på mediala verktyg, dock har vi haft svårigheter med att begränsa syf-
tet då vårt intresse för en varierad undervisning är stor. Till sist kom vi fram till ett syfte som 
var väl lämpat för att undersökas utifrån vårt intresse. Vi hade från början siktat in oss på att 
utföra undersökningen genom kvalitativa intervjuer men det framstod ganska tidigt att dessa 
intervjuer skulle kunna riskera att bli subjektiva på grund av vår sedan tidigare positiva in-
ställning till ett medialt arbetssätt. Därför valde vi istället att använda oss av enkät som me-
tod för att undersökningen skulle bli mer objektiv.  
 
Med vårt syfte som utgångspunkt bestämde vi oss tidigt för att rikta oss mot just klasslärare 
för de yngre åldrarna, vilket är det område där vi själva kommer att verka. Vi valde ut tre 
olika skolor som representativa för kommunen inom vilken undersökningen ägde rumt för 
att ha möjlighet, utifrån vår tidsram, att få fram ett intressant resultat. I efterhand ser vi dock 
att vi med fördel hade kunnat välja fler skolor att genomföra undersökningen på för att få ett 
bredare perspektiv. Vidare ser vi att vi med fördel hade kunnat välja fler lärare och inte en-
bart klasslärare. Syftet med att välja klasslärare var upplevelsen av att de har chansen att 
påverka undervisningen i störst omfattning men i efterhand ser vi att vi har gått miste om 
övriga lärares kompetens inom ämnet. Vi fick utifrån vårt urval ett acceptabelt bortfall 
(25%) men för att minimera detta bortfall hade vi eventuellt kunnat förlänga den tid de hade 
på sig att svara samt skicka ut en påminnelse. För övrigt ser vi inte hur vi hade kunnat mins-
ka bortfallet då vårt missivbrev och begreppsförklaring förtydligade syftet samt att under-
sökningen var frivillig. 
 
Vi valde att utforma enkäten med bakgrundsfrågor, flervalsfrågor och påståendefrågor dels 
för att variera oss och säkerställa att respondenterna inte fastnade i ett enspårigt svarsmöns-
ter men också för att kunna ställa frågorna mot varandra. Efter alla frågor valde vi även att ta 
med ett kommentarfält där respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina svar samt kom-
ma med egna förslag. Detta är något som vi i efterhand upplever berikade undersökningen 
och gav resultatet fler dimensioner. Hade vi däremot ställt frågor i enkäten, som i analysen 
hade kunnat ställas mot varandra skulle detta ha kunnat minska reliabilitet samt validitet av 
undersökningen.  
 
När det kommer till samarbetet oss emellan har det fungerat tillfredsställande. Båda två har i 
lika hög grad deltagit i förarbete, enkätkonstruktion och genomförande. Vi delade ut och 
samlade in enkäterna tillsammans och enda gången vi särade på oss var vid inläsning av 
litteratur och sammanställning av tabeller, dock var båda införstådda med detta. Samman-
fattningsvis kan vi se att då en intervju hade gett mer omfattande underlag till undersökning-
en så gav enkäten genom sin anonymitet samt vår frånvaro under svarstillfällena chans till 
ett mer objektivt och ärligt resultat. Dock upplevde vi i efterhand att vi hade kunnat bearbeta 
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enkätformuläret ytterligare för att kunna nå enkätens mest fördelaktiga egenskaper. Trots 
kritiken vi tar med oss kan vi ändå se att denna undersökning har besvarat vårt syfte; att un-
dersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares verksamhet.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
I följande kapitel kommer vi att diskutera de resultat som nåtts med hjälp av undersökning-
en. Vi kommer även att koppla dessa resultat till tidigare forskning samt de teoretiska ut-
gångspunkter vi valt.  
 
8.2.1 Förutsättningar 
De mest framträdande resultaten som undersökningen åskådliggjorde var att majoriteten av 
klasslärarna hade en positiv inställning till mediala verktyg i skolan och vad dessa kan ge för 
effekt på elevernas lärande. De flesta klasslärarna kunde tänka sig att integrera mediala verk-
tyg i undervisningen i högre grad än vad de i dagsläget gör och de kunde också se fler an-
vändningsområden. Dock visade det sig att de resurser som klasslärarna behöver för att 
lyckas med integreringen av mediala verktyg i undervisningen till stor del saknas. I bak-
grunden tar vi upp hur Lpo-94 pekar på att rektorns ansvar är att utforma skolans arbetsmiljö 
så att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper med bland annat hjälp av datorer. 
Dessutom skall rektorn se till att skolans personal får chans till kompetensutbildning för att 
utveckla sin profession. Vart stödet brister, gällande kompetensutveckling, är inget vi kan se 
utifrån vår undersökning men en fråga vi kunde ställt i enkäten kopplat till detta är i vilken 
omfattning de blir erbjudna kompetensutveckling. I vår undersökning framgår det även att 
många klasslärarna inte upplever att de har det stöd som behövs när det kommer till teknisk 
support samt tillgång till datorer som krävs för att kunna arbeta med mediala verktyg i sitt 
arbete, i den utsträckning de skulle vilja. Något som är värt att notera här är att det i Förslag 
till läroplaner för grundskolan (2010) enbart lyfts hur skolpersonal genom rektorn ska få 
kännedom om de internationella överenskommelser man i Sverige ålagt sig att arbeta efter. 
Man nämner inget om hur man sen ska nå de kompetenser som man förbundit sig att sträva 
efter. Därmed anser vi att klasslärarnas uppdrag att hjälpa eleverna mot att få kunskaper med 
hjälp av mediala verktyg kan ses som en svår och otydlig uppgift. Enligt undersökningens 
resultat kan vi även se att det redan på kommunal nivå finns motstånd när det kommer till 
integrering av mediala verktyg i skolans verksamhet. Exempelvis lämnades kommentarer i 
enkäten som klargjorde hur kommunen satt stopp för införandet av viss nödvändig program-
vara, vilken behövs för att kunna genomföra undervisning med de mediala verktygens fulla 
potential. Eriksson-Zetterquist (2006) skriver om hur den övergipande styrningen av skolan 
vid både den statliga och kommunala verksamheten kan påverka hur IT hanteras och an-
vänds i skolan. En av respondenterna lyfte i en kommentar hur krångligt det är att få kom-
munens IT-avdelning att godkänna installationen av programvaran som krävs för att kunna 
använda sig av exempelvis gratisprogrammet Photostory. En annan respondent påpekade att 
själva operativsystemet, enligt kommunen, inte kommer att uppdateras förrän tidigast till 
hösten. Vi tolkar således klasslärarnas svar som att även om viljan finns saknas det praktiska 
stöd som krävs.  
 
Något som framgick tydligt var att de allra flesta klasslärare såg avsaknaden av datorer som 
en stor anledning till varför man inte använder mediala verktyg i större utsträckning än man 
gör i dagläget. Ur ett par av kommentarerna kan man utläsa att om klasslärarna haft större 
tillgång till en egen dator hade deras situation underlättats. Detta tolkar vi som att det inte 
bara är bristen på datorer för eleverna som håller klasslärarna tillbaka när det kommer till att 
använda mediala verktyg i arbetet, utan även brist på tillgång till egen dator där man inte 
störs i sitt arbete. En respondent skrev även som en kommentar att om varje lärare hade en 
egen dator kunde de fördjupa sig i de mediala verktygens funktioner och förbereda sig för 
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lektioner innehållandes dessa. Vikten av tillgången till datorer lyfter även Erixon (2010) 
fram då han påpekar att om lärare inte har tillgång till datorer förlorar de också möjligheten 
att utveckla sin egen kompetens inom det området. Enligt oss förlorar klasslärarna då också 
förmågan att se hur integreringen av mediala verktyg i undervisningen kan verka till elever-
nas fördel. I enlighet med Vygotskijs teori om hur den vuxne ska handleda barnet till den 
kunskap det själv inte når idag, krävs alltså att läraren är insatt i det barnet ska lära sig (Brå-
ten, 1998). Har läraren inte tillgång till egen dator blir detta uppdrag svårt att genomföra om 
det inte är så att denne har en dator på annan plats att tillgå. I undersökningen finns det ytter-
ligare en faktor som gör sitt till gällande frekvensen på användningen av mediala verktyg då 
det är tidsbristen som många lärare anger som hinder. En kommentar som lämnades var: 
”Visst skulle det vara roligt att använda sig av datorn mer men det kräver för mycket tid som 
jag inte har. Vi ska redan hinna med mer än vi har tid till och jag måste göra en prioritering”. 
Av respondenternas svar på enkäten kan vi vidare utläsa att majoriteten av klasslärarna även 
använder mediala verktyg utanför undervisningen, exempelvis då de skriver åtgärdsprogram, 
individuella utvecklingsplaner, veckobrev eller kontaktar föräldrar. Detta framgår av figur 9. 
Här skrev många av klasslärarna dessutom kommentarer och pekade på att det var tidsspa-
rande att sköta detta digitalt. En fråga vi ställer oss med detta som bakgrund är varför det 
skulle vara tidssparande att använda mediala verktyg för dessa ändamål men istället tidskrä-
vande att använda det i undervisningen. En tolkning vi gör utifrån detta är att lärarna kanske 
känner sig mer bekväma med de mediala verktyg som används för dessa syften.  
 
8.2.2. Lärandesituationer 
I figur 6 (se s.25) framgår det att klasslärarna i dagsläget arbetar med datorn som skriv- och 
sökverktyg och med kanon i hög utsträckning. Man kan vidare se att inga eller få klasslärare 
i dagsläget arbetar med Podcasts, bloggar, Photostory, Moviemaker, communitys eller mo-
biltelefoner. Ett sätt att tolka detta kan vara att klasslärarna inte vet hur dessa verktyg funge-
rar samt hur de ska hantera dem kopplat till undervisningen. Detta styrks av en kommentar 
som lämnades till fråga 10 gällande vilka mediala verktyg klasslärarna kände sig tveksam 
till att inkludera i undervisningen; ”Enbart då jag inte har kunskap kring dessa”. En annan 
kommentar gjorde gällande att mediala verktyg i undervisningen skulle kunna locka elever-
na till sådant som inte är undervisningsrelaterat. I figur 17 (se s.32) visas däremot det resul-
tat gällandes vilka mediala verktyg klasslärarna skulle kunna tänka sig att arbeta med om 
förutsättningar fanns. Där kan man utläsa att en tredjedel av respondenterna kan tänka sig att 
arbeta med Photostory. Flera respondenter svarade vidare att de kunde tänka sig att arbeta 
med exempelvis wikis, bloggar, podcasts och Moviemaker. Utifrån resultatet märktes en 
tendens till ökande vilja hos de flesta klasslärare att använda mediala verktyg i undervis-
ningen om förutsättningar gällande tillgång, tid, egen kompetens och stöd fanns. Av detta 
drar vi slutsatsen att klasslärarna i större mån än de har möjlighet till vill integrera datorn 
och mediala verktyg i undervisningen och att de även ser potential i att göra det. Kopplat till 
detta ställer vi oss frågan om svårigheten möjligtvis ligger i bristen på kunskap kring hur 
verktygen skall hanteras eller eventuellt om lärarna känner en rädsla för elevernas skull då 
verktygen lockar till nöjen istället för det de är avsedda för? Dock är det i våra ögon av stor 
vikt att man som lärare reflekterar kring vad man vill uppnå med användandet av mediala 
verktyg i undervisningen. Säljö och Linderoth (2002) menar att man kan se de mediala verk-
tygen som kulturella redskap då de utvecklar sociala relationer på nya sätt. Vi upplever ge-
nom undersökningen att lärarna förstår att eleverna utvecklas socialt vid användandet av 
mediala verktyg och dessutom anser vi att man som lärare måste ha ett mål med använd-
ningen samtidigt som fokus ligger på själva processen, där ju en stor del av inlärningen vilar. 
 
Bråten (1998) skriver om hur Vygotskij menar att en vinnande situation för barnet är när det 
inte bara imiterar den vuxne utan tar ett steg längre i sin lärandeprocess och själv är ut-
gångspunkt för kunskap. Detta kopplar vi till hur eleverna vid användning av mediala verk-
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tyg i undervisningen själva kan ses som producenter av både text, bild och ljud. Detta ligger 
i linje med hur Vygotskij motsäger sig bilden av eleven som passiv mottagare. Vidare kan vi 
utifrån Vygotskij se hur språket enligt honom är en grundsten för utveckling och delaktighet. 
Språkets viktigaste funktion är kommunikation och med mediala verktyg i undervisningen 
ökar möjligheterna till kommunikation mer än någonsin tidigare. Här kan eleverna ge ut-
tryck för och öva upp både sina skriftliga och muntliga färdigheter och samtidigt sker detta i 
ett socialt sammanhang som Vygotskij menar är en förutsättning för lärande.  
 
Det finns dock mediala verktyg som klasslärarna ställer sig negativa till att använda, vilket 
kan utläsas i figur 8 (se s.27). Det är främst mobiltelefon och podcasts som känns 
tveksamma för klasslärarnas del men även Communitys, bloggar och wikis känner sig några 
av lärarna tveksamma till. Utifrån vår undersökning kan vi även se att majoriteten av de 
lärare som ställer sig negativa till ovanstående mediala verktyg är de lärare som har arbetat 
16 år eller mer inom yrket. En kommentar ifrån en av dessa respondenter var: ”Vi behöver 
inte  ta  del  av  allt  i  ungdomarnas  värld  för  att  kunna  undervisa  dem.” Av  detta  kan  vi  se 
tendenser hos vissa av lärarna med mest yrkeserfarenhet som lutar åt att de hellre vill 
undervisa på det traditionella viset. Dock skall noteras att inte alla lärare med lång 
yrkeserfarenhet var av samma åsikt. En förutfattad mening kopplad till den här slutsatsen 
skulle kunna vara att lärarna känner sig hotade av elevernas stora kunskap och vana vid 
datorer samt internet men utifrån vår undersökning kan vi se tendenser som visar på ett rakt 
motsatt resultat. Ingen av lärarna svarade nämligen att elevernas stora kunskap skulle utgöra 
ett hinder för dem att integrera mediala verktyg i sitt arbete. Det var till och med så att vi 
genom undersökningen kunde se tendenser till att några klasslärare med längre 
arbetslivserfarenhet var positiva till mediala verktyg men fortfarande var det så att de ansåg 
sig sakna kunskapen. 
 
8.2.3 Attityder 
I figur 10, 11, 12, och 14 (se s. 28-30) kan vi utläsa tendenser på huruvida lärare ser effekter 
vid användandet av mediala verktyg i undervisningen. Endast sex av lärarna ställer sig nega-
tiva till påståendet att elevernas kunskaper blir mer kopplade till samhällets krav om man 
använder media i undervisningen (se figur 10, s.28). Utifrån detta förmodar vi att lärarna är 
medvetna om medias roll i samhället och de flesta är villiga att integrera media i undervis-
ningen för att eleverna skall få chans att koppla sina kunskaper till samhället de lever i. Då 
meningsfullheten med lärande börjar med innehållet och det sammanhang inlärningen sker 
genom anser vi att det är viktigt att lärarna även är medvetna om att den uppdaterade kun-
skap som eleverna söker oftast inte går att finna i böcker, åtminstone inte de äldre. Siemens 
(2006) framhåller hur lärande sker i nätverk där knutpunkter vävs samman till nya lärande-
strukturer. Här utgör mediala verktyg en stor buffert och elevernas lärandestrukturer måste 
anpassas efter de nya ständigt uppdaterade villkor som samhället erbjuder. Dock måste man 
som lärare och elev tänka kritiskt vid användning av mediala verktyg då uppdatering av käl-
lor kan saknas liksom datering. Dessutom finns det mycket information tillgänglig som inte 
är kvalitetsgranskad och om man inte ständigt är uppkopplad blir den mindre tillgänglig och 
kanske lättare att finna i en tryckt bok. 
 
Vidare kan man i figur 11 (se s.29) se att ungefär lika många lärare som ställer sig positiva 
till påståendet att media kan underlätta för eleverna att nå läroplanens mål (11 stycken) stäl-
ler sig negativa till detta (10 stycken). Resterande respondenter förhöll sig neutrala. En bak-
grund till svaren vi fått på denna fråga kan vara att dagens läroplan i ganska liten utsträck-
ning beskriver i vilken omfattning och på vilka sätt man bör arbeta med media. Här ställer vi 
oss frågan om lärarna kanske känner en osäkerhet inför hur man skall nå läroplanens mål 
med dessa, ganska luddiga direktiv. I Förslag till ny läroplan för grundskolan (2010) kan vi 
se att IKT får en ännu mindre roll än den i dagsläget har ute i skolorna. Kanske hade lärarna 
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velat att direktiven i den nya läroplanen hade varit än mer tydliga än de riktlinjer som finns i 
dag. En kommentar som lämnades vid denna frågan gjorde gällande att: ”Det känns mer som 
att trycket att använda datorer i skolan kommer från samhället än från läroplanerna”. Dock 
kan vi tycka att man som lärare har möjligheter att i viss mån tolka direktiven då hjälpmedel, 
som man nämner i Lpo-94 exempelvis kan betyda mediala verktyg. 
 
I figur 12 (se s.29) kan man se hur majoriteten av lärarna upplever att mediala verktyg i un-
dervisningen kan öka elevernas motivation. Dysthe (1996) beskriver vikten av att eleverna 
kan koppla det de lär sig till sitt liv och sina erfarenheter. Hon skriver vidare att i kombina-
tion med att eleverna har en kontroll över inlärningsmetoderna ökar motivationen och lusten 
att lära. Hela 19 stycken klasslärare ställde sig, i vår undersökning positiva till påståendet 
som tog upp elevernas ökande motivation vid arbete med mediala verktyg medan endast fem 
hade en negativ inställning till detta påstående (se figur 12, s.29). En kommentar som läm-
nades här var: ”Eleverna uppskattar  att  arbeta med  datorn,  det  är  deras  hemmaplan”. Här 
frågar vi oss huruvida man tar tillvara på den motivation som lärarna säger sig se hos ele-
verna. Kopplat till detta ställer vi oss också frågan om lärarna återigen hindras av brist på 
resurser för att kunna planera och utföra undervisning med mediala verktyg? Utifrån ytterli-
gare en kommentar kan vi avläsa att en lärare anser att media inte har den mest betydande 
rollen i att skapa motiverande lärandemiljöer utan att det som påverkar kvaliteten på under-
visningen är lärarens engagemang och arbetsmetoder. I bakgrunden tar vi upp hur Prensky 
(2001) påtalar att dagens elever ser media och digitala verktyg som en naturlig del av varda-
gen och är öppna inför snabba förändringar medan skolorna tyvärr står kvar och stampar. 
Richardsson (2006) menar även han att skolor idag har svårt att se potentialen som media 
och digitala verktyg skulle kunna utgöra i klassrummet. Utifrån vårt resultat står det dock 
klart för oss att lärarna eftersträvar att lägga upp undervisningen utifrån elevernas intressen 
och behov men att detta måste ske utifrån de förutsättningar de har. Det är alltså inte i lärar-
nas inställning det brister då de anser att undervisningen bör utgå från eleverna och deras 
behov. Med Siemens (2006) teori som bakgrund anser vi att med de kopplingar inom de 
externa nätverket som mediala verktyg kan utgöra tillåts eleverna att skapa och distribuera 
sitt eget material samt skapa sin egen identitet och forma sin egen kunskap. Istället för att 
enbart se en helhet tillåts eleverna att också se de delar som utgör den och omvänt kan ele-
verna därmed skapa en helhet som passar deras behov och intressen. 
 
Siemens (2006) tar upp hur exempelvis datorn kan verka som en del i ett nätverk som ger 
förutsättningar för ett uppdaterat lärande och utifrån denna undersökning kan vi se att majo-
riteten av lärarna anser att mediala verktyg i undervisningen skapar förutsättningar hos ele-
verna att fördjupa och bredda sin kunskap. Detta sker via nätverk där var och en lägger till 
sitt perspektiv och att de på så vis lär med och genom varandra. En liknande fråga som figur 
16 visar resultatet av redovisas i figur 15 (se s.31) där lärarna fick ta ställning till om de an-
ser att mediala arbetssätt ökade det lustfyllda lärandet, nyfikenheten, kommunikation och 
dialog samt förmågan till argumentation. Trageton (2005) lyfter fram att eleven är en social 
varelse som i en social gemenskap lättare tillägnar sig kunskap. Han menar vidare att det 
gemensamma lärandet är en grundsten i det sociokulturella klassrummet, vilket också är 
grundstenen i Vygotskijs teori om lärande. Bråten (1998) pekar på hur viktig dialog och 
kommunikation, enligt Vygotskij är för barns utveckling och lärande. Detta är något som 
vårt resultat visar att lärare upplever att mediala verktyg i undervisningen kan bidra till. I ett 
socialt kontext skapas ett rum där eleverna kan lära av varandra genom dialog, kommunika-
tion och argumentation. De mediala verktygen kan enligt oss bidra till att öka kvaliteten och 
mångfalden på den pågående inlärningen i dessa rum.  
 
Utifrån figur 15 (se s.31) kan man se att den stora majoriteten av lärarna svarade att mediala 
verktyg kopplat till undervisningen till stor del ökar det lustfyllda lärandet och nyfikenheten 
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hos eleverna. 13 av lärarna svarade också att arbete med mediala verktyg kan öka kommuni-
kation och dialog. Däremot menar Trageton (2005) att man inte får tro att mediala verktyg i 
sig självt kan förbättra elevernas lärande utan det avgörande är hur man använder den i un-
dervisningen. Således kan man inte förledas att tro att datorn skulle kunna revolutionera 
undervisningen om det inte finns ett mål med användningen. Återigen konstaterar vi att det 
inte handlar om hur många datorer som finns tillgängliga. Man kan ha 20 datorer i klass-
rummet men kvaliteten på undervisningen är beroende av vad man gör med dem. Det är 
först när man kan hantera dem för att få ut mesta möjliga kunskap som man fyller deras po-
tential. Lindö, Alexandersson och Linderoth (2001) skriver gällande detta följande: 
 

Kritikerna till IT i skolan menar att det finns en etablerad föreställning om 
att datorns införande automatiskt ska förbättra pedagogisk verksamhet. In-
nehållet åsidosätts av datoranvändandet som i sig görs till innehåll. IT ga-
ranterar inte bättre undervisning – utan det är utnyttjandet av de nya möj-
ligheterna att forma kunskapsinnehållet som avgör kvaliteten. Verktyget i 
sig är ointressant om man inte fokuserar på  det som det ska användas till 
och producera (s. 118). 

 
Något vi också kan se utifrån undersökningen (se figur 14, s.30) är att drygt hälften av lärar-
na ställde sig positiva till påståendet att integration av media i den traditionella undervis-
ningen kan förbättra kvaliteten på och fördjupa kunskaperna hos eleverna. Rask (2006)  på-
pekar att det i en demokratisk skola behövs både datorer och traditionella läromedel. Endas 
två lärare var negativt inställda till detta. I och med detta åskådliggörs en tendens i lärarnas 
inställning som lutar åt att media kan ses som ett mycket nyttigt komplement till den tradi-
tionella undervisningen när det kommer till att lägga ytterligare en dimension på elevernas 
kunskapsinhämtande och inlärning. Vi tolkar detta som att de flesta lärarna ser elevernas 
inlärningsprocesser effektiviseras när de får använda sig av de medier som de till stor del 
använder sig av i sitt vardagliga liv och därmed har vana vid och även motiveras mer av. 
Enligt oss är detta även vid stor vikt gällande elevernas framtid då både arbetsliv och när-
ingsliv kommer att ställa krav på att eleverna, åtminstone till viss del har fått erfarenhet av 
de arbets- och tankesätt som kommer med mediala verktyg och uppdaterad kunskapssyn. 
Siemens (2006) menar att dagens inlärning sker via nätverk, både externa och interna, och 
att kunskapen ständigt är uppdaterad. Han menar att förmågan att veta vart kunskap kan 
hämtas är en lärandeprocess i sig. Han påpekar vidare att förr ansågs bildning vara kunskap 
och fakta medan det idag handlar mer om att veta var man kan hämta den kunskap man be-
höver. Vi frågar oss härmed om det är så att skolan fastnat i det gamla synsättet att bildning 
är faktakunskaper medan eleverna, som fötts in i möjligheterna att söka upp kunskap i sam-
ma stund den uppkommer och/eller uppdateras och därmed gått ett steg längre i sin syn på 
kunskap och lärande. Möjligtvis kan det vara så att eleverna inte på samma sätt, motiveras 
av den traditionella undervisningen som med hjälp av media. En lärare uttryckte sig i en 
kommentar: ”Jag tror säkert att eleverna lär sig bättre med media i undervisningen. Det blir 
inlärning på deras egna villkor och de tycker det är kul. Därför kan det också bli både ett 
bättre läranderum och större motivation hos eleverna men samtidigt finns varken tid eller 
resurser.” Vi kan utifrån detta konstatera att bristen på arbete med mediala verktyg inte beror 
på lärarnas inställning, för den är övervägande positiv hos majoriteten av lärarna i undersök-
ningen. Det vi istället kan se är att det brister i annat, bland annat resurser, och att vägen är 
lång mellan positiv attityd till genomförande. Skolan har idag inte resurserna att bjuda in de 
digitala i eleverna i klassrummet på deras villkor, just därför lämnas de kvar i korridoren. Vi 
ställer oss då frågan vart det brister då lärarnas attityder förefaller positiva, beror det på bris-
ten av resurser eller brist på stöd från högre ort? Samhället bör kanske sluta ifrågasätta lärar-
na och istället ifrågasätta kommun, och regering som genom styrdokument ställer krav på 
lärarna utan att understödja dem. 
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9 Didaktiska konsekvenser 
I följande avsnitt behandlas de didaktiska konsekvenser vi kan se utifrån resultatet kopplat 
till oss själva och vår framtida yrkesroll. 
 
Vi som lärare måste i vårt arbete rätta oss efter läroplaner och skollag. Detta hindrar dock 
inte att vi ständigt letar efter nya möjligheter i den verksamhet där vi utövar vår profession. 
Utifrån vårt synsätt handlar en bra lärandesituation inte bara om tillgången till och hanter-
ingen av mediala verktyg utan symboliseras av en öppenhet inför det nya. Som lärare är vi 
skyldiga att ha ett framåtsyftande och lösningsorienterat sinne för att kunna ge eleverna det 
de behöver men också för att underlätta för oss själva i ett yrke som ständigt uppdateras. 
Lindö (2002) menar att dagens internationalisering ställer höga krav på social och kommu-
nikativ kompetens, vilket vi anser att eleverna övas i då vi lever i en föränderlig värld, där 
kunskap är makt. Vi anser därmed att vi som lärare är skyldiga att ge eleverna de bästa för-
utsättningarna  att få ta del av den makt det innebär att besitta kunskap. Om detta säger Ste-
inberg (1994) att kunskap inte längre ger enbart makt utan även valmöjligheter i livet vilket 
än mer motiverar vårt synsätt på skolan, eleverna och vår roll där i.  
 
Att som lärare ha ett bra förhållande till rektor är enligt oss av stor vikt då han eller hon i 
högre utsträckning bestämmer över ekonomi och resurser. Att kunna motivera den undervis-
ning man står för inför både sig själv, sina arbetskamrater och rektor kan i våra ögon under-
lätta skapandet av de förutsättningar som krävs när det kommer till elevernas lärande. Vida-
re anser vi att det är av stor vikt att arbeta med och för det man tror på och försöka stå för 
det oavsett vilket stöd man har. Att reflektera över sina val och möjligheter är också det av 
stor vikt eftersom skolans verksamhet ska cirkla kring eleverna. Utan elever skulle skolan 
inte finnas och vi vill göra det bästa för att ge eleverna en ultimat lärandesituationen. I våra 
ögon kopplas denna lärandesituation med fördel till elevernas vardag oavsett om den inne-
håller media i framtiden eller ej. Vi anser vidare att när det kommer till lärarens roll innebär 
den att hålla en öppen dörr mellan skolans verksamhet och samhället i övrigt. Med mediala 
verktyg i undervisningen,  kan i våra ögon ytterligare en dimension på elevernas lärande 
skapas. Dock skall det mediala inte utmanövrera det traditionella utan integreras i detta som 
ett sätt att fånga elevernas intresse och motivation samt för att ta tillvara på de möjligheter 
mediala verktyg faktiskt ger om de hanteras korrekt och med ett tydligt syfte. Ännu en moti-
vering bakom användandet av mediala verktyg i skolan är att de skolor som vänder sig mot 
detta riskerar att medverka till en känsla av lägre grad av delaktighet hos eleverna. Detta kan 
i förlängningen innebära att eleverna skärmas av från de möjligheter som tillgången på me-
diala  verktyg  kan  ge  och  de  kan  i  värsta  fall  hamna  i  utanförskap  och  ses  på  som  ”The 
Other”, det vill säga någon som står utanför normen. I våra ögon motsäger detta det Lpo-94 
lyfter fram att skolan skall ha en demokratisk utgångspunkt. 
 
Vår undersökning har visat att det, trots bristande resurser, finns en tendens till positiv atti-
tyd till mediala verktyg i skolan, vilket vi upplever som upplyftande inför framtiden. Liksom 
Siemens (2006) säger så kan mediala verktyg ge möjlighet till uppdaterad kunskap i större 
utsträckning än den traditionella. De nätverk som skapas med eleven som utgångspunkt och 
med hjälp av mediala verktyg kan ge helt andra kunskapsprocesser än de traditionella och 
därmed vill vi inte sätta någon undervisningsform framför den andra utan kombinera dessa 
för att ha större möjligheter att tillgodose alla elevers olika behov. I likhet med det Steinberg 
(1994) menar anser också vi att den allra viktigaste egenskapen som behövs hos oss som 
lärare, för att kunna förändra skolans pedagogiska visioner är att ha ett öppet sinne och visa 
storsinthet gentemot dem som kommer med nya idéer. Vi menar liksom Steinberg att ut-
veckling sker genom en sammansmältning av många goda idéer och inte genom ifrågasät-
tande. Enligt oss börjar förändring i en enda människa och sprider sig. Vi vill vara de män-
niskorna. Dock måste vi ha i åtanke att en människa inte kan förändra hela världen ensam 
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utan man måste arbeta tillsammans. Det är trots allt i det sociala samspelet som idéerna till 
förändring oftast tar fart.  
 
10 Fortsatt forskning 
Det kapitel som följer kommer behandla våra tankar och idéer kring hur vi skulle vilja för-
djupa och bredda den undersökning som genomförts.  
 
Då urvalet till denna undersökning var koncentrerat till en mindre grupp skulle vi med fördel 
kunna genomföra en undersökning utifrån samma syfte på ett betydligt större urval klasslä-
rare. Detta för att få ett djupare perspektiv på och en mer generell uppfattning kring hur 
långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares verksamhet. Något som också 
skulle vara intressant att undersöka är attityder till mediala verktyg hos exempelvis skolleda-
re, politiker och andra styrande med inflytande över skolan då det är dessa som fördelar re-
surser, beviljar kompetensutbildning och överlag påverkar undervisningen ur ett större per-
spektiv. Vidare skulle det vara intressant att undersöka elevernas upplevelser av mediala 
verktyg i undervisningen. Ett annat förslag på hur man skulle kunna gå vidare med fortsatt 
forskning är att komplettera den kvantitativa undersökningen med kvalitativa metoder för att 
få ett djupare och bredare resultat. För oss skulle det även vara mycket intressant att genom-
föra en undersökning som utgår från ett snävare syfte för att exempelvis kunna se tendenser 
kring attityder till mer specifika mediala verktyg hos olika grupper inom skolan. Något som 
ständigt expanderar i såväl samhället som i skolan är bloggen som kommunikationsverktyg 
och därför skulle det i våra ögon vara intressant att närmare undersöka användandet av just 
denna. 
 
Vi har ett brinnande intresse för ett varierat och ständigt utvecklande lärande där media till-
låts ta en stor plats. Vi ser inga begränsningar när det kommer till fortsatt forskning inom 
ämnet då det ständigt dyker upp nya outforskade vägar till ett läranderum där hela världen 
tillåts att delta.   
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12 Bilagor 
Nedan följer de dokument vi använt oss av i vår undersökning, detta är dokument som re-
spondenterna fick ta del av samt de tabeller och diagram som ligger till grund för vårt resul-
tat. 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Informationsbrev som följde med enkäten vid utlämnade till respondenterna. 

 
Missivbrev 
Vi är två studenter vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås som studerar sista 
terminen på lärarutbildningen. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete kring något 
som har med vår inriktning att göra (Kultur, kommunikation och media, år F-5). Vi har valt 
att undersöka huruvida media kan påverka samt stötta elever i deras utveckling och inlär-
ningsprocesser samt undersöka lärarnas attityder gentemot användandet av media i under-
visningen. 
Enkäten kommer att lämnas ut till cirka 35 lärare som arbetar i klasserna 1-6 på skolor inom 
Borås kommun.  
 
O BS! Vi ber dig att svara på frågorna och returnera enkäten senast tisdagen den 20 april. 
Enkäten lämnas till …………………… 
 
Forskningsetiska regler 
Undersökningen görs helt anonymt och ingen av oss som arbetar med undersökningen 
kommer att veta vem som har svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form av 
statistiska tabeller och analyseras utifrån dessa. Er anonymitet är således garanterad. Vi 
kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska regler vilka innebär att alla som ingår i 
undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter kommer att för-
varas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Insamlade uppgifter om enskilda personer 
kommer endast att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).     
 
Kontakt: 
Har du några frågor, synpunkter om undersökningen eller om du är intresserad av att läsa det 
slutgiltiga resultatet av vår undersökning så tveka inte att höra av dig till någon av oss: 
 
Malin Carlsson 0703-855188 eller s070154@utb.hb.se 
Emilie Andersson  0702-257041 eller s070180@utb.hb.se  
 
 
V i tackar så hjärtligt för att du har tagit dig tid att medverka! 
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Bilaga 2 – Begreppsförklaring 

En bilaga till missivbrevet som även det följde med vid utlämnandet till respondenterna. 

 
 

Begreppsför klar ing 
 
I K T : Informations- och kommunikationsteknik 
 
T raditionell undervisning: Undervisning som inte inkluderar modern teknik utan har sin 
utgångspunkt i exempelvis olika sorters litteratur och läroböcker i pappersform. 
 
Wikis: En wiki betyder snabb och är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan 
redigeras av besökarna själva. Ett exempel på en sådan sida är Wikipedia.  
 
Podcasts: Podcast är en metod att publicera filmade sekvenser av exempelvis lektioner, un-
dervisningssituationer som elever, lärare och föräldrar kan ta del av då de har tillgång till en 
dator. 
 
Forum: Med forum menar vi en digital plats, där en debatt eller liknande äger rum eller 
skall äga rum. 
 
Bloggar : En blogg är en webbplats med  inlägg behandlar ett visst ämne, och en blogg kan 
bestå av flera bloggare som samarbetar.  
 
Strömmande video och strömmande l jud: Streaming, strömmande media är uppspelande 
av ljud- och videofiler som överförs via Internet direkt till en dator, smartboard eller kanon .  
 
Photostory: Programmet kan användas för att göra ett digitalt bildspel med ljud och bilder. 
 
W ebbtidningar: En tidning i digital form som man kan läsa eller skapa i undervisningen.   
 
Mail: Brev i digital form som används som kommunikationsmedel för olika syften inom 
skolvärlden. 
 
Moviemaker : Programmet kan användas för att överföra ljud och video från en digital vi-
deokamera till datorn. Detta kan sedan användas tillsammans med stillbilder i filmer.  
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Skolportal: En samlingsplats för skolrelaterat material via en hemsida. Exempelvis Dexter. 
 
Bildbanker : En hemsida där man kan hämta, använda och lägga upp tillåtna bilder. Exem-
pelvis flickr.com  
 
Youtube: Är en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare, där man även 
kan söka efter och titta på olika videoklipp med ljud. 
  
Mobiltelefon: En mobiltelefon med funktioner så som sms, miniräknare, filmkamera, kame-
ra, ljudinspelning, internet mm. vilka kan användas vid undervisningssituationer. 
 
K anon: En projektor som sänder bild och ljud till en smartboard eller vit duk. 
 
Communitys: En community är ett socialt nätverk och mötesplats på Internet.  Man måste 
vara medlem för att kunna ta del av  innehållet så som gästbok, dagbok och ofta finns det 
också diskussionsforum samt chatt. 
 
Smartboard/Cleverboard: Interaktiv whiteboard  integreras med en dator och har förmå-
gan att registrera vid tryck och beröring. 
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Bilaga 3 – Enkät 

Vårt frågeformulär som respondenterna besvarade. 

Enkätundersökning  
 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
0-5    6-10     11-15     16-25      25- 
                                             

 
 
2. Fanns det någon IKT eller liknande innehåll i din grundutbildning? 

 
Ja  Nej 
       
 

           Kommetar: 
 
 

3. Har du fått någon fortbildning/kompetensutbildning inom IKT under de senaste fem 
åren? 

 
Ja  Nej 
       
 

           Kommetar: 
 
 

4. A) Har du tillgång till dator/datorer i ditt klassrum?  
 
Ja  Nej 
       
 

           Kommetar: 
 

 
B) Hur många? 
 
1-5    6-10     Fler     En till varje elev 
                                     
 

           Kommetar: 
 
 

5. Har du tillgång till någon egen dator på din arbetsplats? 
 
Ja  Nej Delar  med andra 
                      
 

           Kommetar: 
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6. Har eleverna tillgång till någon datasal? 
 
Ja  Nej 
       

 
           Kommetar: 
 
 

7. Arbetar du med något av följande i din undervisning? 
 
  Wikis   Kunskapsspel   Datorn som sökverktyg 
  Podcasts   Forum    Datorn som skrivverktyg 
  Bloggar    Strömmande video   Webbtidningar  
  Photostory   Strömmande ljud   Mail 
  Moviemaker   Skolportal ex. Dexter   Bildbanker 
  Youtube   Mobiltelefon   Kanon 
  Communitys   Smartboard/Cleverboard  

              Annat:  
 
           Kommetar: 
 

 
8. Hanterar du något av följande digitalt: 

 
  Veckobrev 
  Sjukanmälningar 
  Kontakt med föräldrar 
  Information  
  Individuella utvecklingsplaner 
  Åtgärdsprogram 
  Läxor 
  Annat 

 
           Kommetar: 
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9. Om du hade förutsättningarna, vilka av följande mediala verktyg skulle du då kunna 
tänka dig att inkludera i din undervisning? 

 
  Wikis   Kunskapsspel   Datorn som sökverktyg 
  Podcasts   Forum    Datorn som skrivverktyg 
  Bloggar    Strömmande video   Webbtidningar  
  Photostory   Strömmande ljud   Mail 
  Moviemaker   Skolportal ex. Dexter   Bildbanker 
  Youtube   Mobiltelefon   Kanon 
  Communitys   Smartboard/Cleverboard  
  Annat: 

 
           Kommetar: 
 

 
 
10. Finns det några av nedanstående verktyg som du känner dig tveksam till att inklude-

ra i din undervisning? 
 

  Wikis   Kunskapsspel   Datorn som sökverktyg 
  Podcasts   Forum    Datorn som skrivverktyg 
  Bloggar    Strömmande video   Webbtidningar  
  Photostory   Strömmande ljud   Mail 
  Moviemaker   Skolportal ex. Dexter   Bildbanker 
  Youtube   Mobiltelefon   Kanon 
  Communitys   Smartboard/Cleverboard  
  Annat: 

 
           Kommetar: 
 
 

11. Jag anser att följande skulle kunna vara hinder för att arbeta med media i min un-
dervisning. 

 
 Avsaknad av datorer  Avsaknad av teknisk support 
 Bristande kunskap  Avsaknad av lokaler  
 Tidsbrist   Risken för kränkningar på nätet 
 Föräldrars attityder  Osäkerhet då eleverna har större kunskap 
 Annat: 
 

 
           Kommetar: 
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12. Elevernas kunskaper blir mer kopplade till samhällets krav om man använder me-
diala     verktyg i undervisningen. 

 
             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 

1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
           Kommetar: 
 
 

13.  Jag använder datorn som läs- och skrivutvecklingsverktyg i min undervisning. 
 

             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 
1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
           Kommetar: 
 

 
 

14.  Mediala arbetssätt skapar bättre förutsättningar för eleven att nå läroplanens mål. 
 

             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 
1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
           Kommetar: 
 
 

15.  Mediala verktyg i undervisningen ökar motivationen hos eleverna. 
 

             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 
1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
           Kommetar: 
 
 

16. Man kan integrera media i den traditionella undervisningen. 
 

             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 
1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
           Kommetar: 
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17. Att integrera media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvaliteten på 
och fördjupa kunskaper hos eleverna. 

 
             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 

1     2    3                       4                     5 
                                                                         

 
 
           Kommetar: 
 
 

 
18. Jag anser att det mediala arbetssättet ökar: 

 
 

 
 

 
 

 
           Kommetar: 
 
 

19.  Hur skulle du vilja att din undervisning ser ut i framtiden? 
 
Traditionell                                                            Med media som verktyg 
         1                  2                   3                  4                     5 
                          

 
           Kommetar: 

 
 
20.  Att känna till barns digitala världar och sträva efter en ökad kunskap inom deras 

medielandskap är något som är nödvändigt för mig som lärare.  
 

             Instämmer helt                     Instämmer inte alls 
1     2    3                       4                     5 

        
 

 
           Kommetar: 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

  

 

 

 

 

 


