
 

 

”DET ÄR JU SÅ MYCKET ANNAT HELA TIDEN” 
Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i skolan 

 
Embracing Digital Media in Education 

- Elementary school teachers’ view on digital media and MIL 
 

 

     
      Social Media Information Overload, Mark Smiciklas 

 

 

Annika Sandahl 
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 
Kandidatkurs i bildpedagogik, 2013-2014 
Examensarbete 30 hp 
Handledare: Fredrik Lindstrand 
Opponent: Kate Knutson 
Datum för examination: 2014-05-22  



2 

Abstrakt	  
Syftet med denna studie är att få en bild av förutsättningarna lärare har att arbeta med digitala 

verktyg och metoder i undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta 

samt de nya krav som de upplever ställs på dem i denna digitala tidsålder? Jag intresserar mig 

för vad lärare anser krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya 

arbetssätten i sina klassrum. På samma sätt intresserar jag mig för vilka möjligheter och hinder 

de ser, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital vardag. Genom att jämföra denna bild 

med teorier kring medieundervisning idag i fråga om till exempel Media- och informations-

kunnighet och deltagarkulturer vill jag skissa en samtidsbild. Frågeställningen jag har valt är; 

Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att använda sig av digitala medier i 

skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna 

och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig kring lärandet i en digital vardag? 

Jag har haft förmånen att besöka fyra skolor med väldigt olika förutsättningar och intervjuat 

grundskollärare som undervisar i ämnena so, svenska och bild. Genom mötet med 

informanterna har det bland annat blivit tydligt hur viktigt det är med en kunnig skolledning 

som leder och stödjer arbetet med digitala medier i undervisningen. En ledning som har 

genomtänkta strategier för implementering av digital teknik och nya arbetsmetoder i 

undervisningen och som kontinuerligt ger utrymme för pedagogiska diskussioner och 

gemensam utveckling. Bristen på tid återkom genomgående, och flera informanter berättar att 

det är vanligt att lärare inte alls tar sig an de digitala medierna då de inte ser syftet med dem 

och de ofta förknippas med tekniktrassel. Undersökningen visar att man i skolans värld behöver 

öka den digitala allmänbildningen, men också eftersträva att låta elevernas digitala 

vardagsupplevelser tas in/upp i undervisningen. Om eleverna kommer att möta en medie- och 

informationskunnig lärare är idag fortfarande en fråga om en slump, vilket innebär att många 

barn och ungdomar riskerar att inte få de kunskaper det har rätt till och behöver för att ta sig 

fram i dagens samhälle. Digital bildning borde vara ett grundkrav för dagens lärare, oavsett 

ämne. 

    
 
 
 
 
Nyckelord: Digital kompetens, Grundskola, Informellt lärande, Kollaborativt lärande, Medie- 
och informationskunnighet. 
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1. Introduktion	  	  

1.1	  Inledning	  

Under närmare tjugo år som yrkesverksam pedagog har jag använt mig av digitala verktyg för 

lärande. Det har gått som en röd tråd genom mitt arbete som grundskollärare och genomsyrat 

min period som anställd i privata utbildningsföretag där jag undervisat och producerat digitala 

läromedel för distansundervisning i webbdesign och bildbehandling. Det har även varit 

huvudfokus under de fem år jag arbetat som lärare på Konstfacks bildlärarutbildning, och som 

egenföretagare med fokus på lärarfortbildning. Detta har resulterat i att jag funderat mycket på 

vilken digital bildning man behöver som lärare och hur man tillämpar den kunskapen i sin 

undervisning. Men vi måste också ställa oss frågan hur vi kan se på lärandet i en digital vardag, 

eftersom vi inte kan bortse från det faktum att mycket lärande sker utanför skolans väggar. I 

Omvärldsbloggen, som skrivs för Skolverkets räkning, kommenteras stiftelsen för 

internetinfrastrukturs rapport Eleverna och Internet1 så här: 
 
Det framgår tydligt att datorer och mobila enheter är en självklar och viktig del av elevernas vardag. Detta 
tas dock sällan till vara, trots att i stort sett alla skolor numera är anslutna till Internet. Det dröjer ända till 
gymnasiet innan en majoritet av eleverna upplever att Internet är viktigare för studierna än på fritiden. 2 

 

Trots att den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt framåt, och trots att det funnits datorer i 

skolan sedan 1980-talet går digitaliseringen av skolan långsamt. I den nämnda rapporten 

Eleverna och internet 2013 kan vi läsa att tillgången till datorer i svenska skolan är bland 

Europas högsta, men att vi halkar efter när det gäller att arbeta med planerad och didaktiskt 

genomtänkt användning av IT i undervisningen. Rapporten visar även på en tydlig tillbakagång 

i tillgången till internet för elever som går på mellanstadiet.3 Fortfarande lär inte 

Lärarutbildningar ut medie- och informationskunnighet i någon större utsträckning. På skolorna 

är det oftast upp till den enskilde skolledaren om lärarna ska få stöd och möjlighet att utbilda 

sig i mediekunskap.4 Ny teknik och nya arbetssätt behöver tas i bruk, och bli en integrerad del 

av undervisningen för att skolan ska kunna förbereda eleverna för ett arbetsliv och ett livslångt 

lärande i ett samhälle i snabb- och kontinuerlig förändring. Eleverna behöver också kunna 

förstå och kritiskt granska medier för att kunna göra väl avvägda val ur ett medborgar- och 

demokratiperspektiv. För att förankra dessa kunskaper bland eleverna krävs att lärarna själva 

                                                

 
1 Stefan Pålsson, som driver bloggen, refererar till detta i blogginlägget Eleverna, Internet, Datorn och skolan. 
http://www.internetstatistik.se/rapporter/eleverna-och-internet-2013 2013-12-19. 
2 http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/12/06/eleverna-internet-datorn-och-skolan/ 2013-12-19. 
3 https://www.iis.se/docs/Eleverna_och_internet_2013.pdf , s. 9. 2014-02-02. 
4 http://ifous.se/stora-digitala-klyftor-i-skolan/ 2014-02-03. 
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blir medie- och informationskunniga. Vilka elever som får en bra undervisning i medie- och 

informationskunnighet beror idag helt på slumpen menar Barbro Oxstrand.5  Hon framhåller i 

sin avhandling att mediekunnighet borde vara en självklar del av skolornas uppdrag.6 Extra 

viktigt är detta då skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skolan både ska 

kompensera elevers olika förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter och samtidigt 

ge eleverna utmaningar för att de ska nå så långt som möjligt. 

1.2	  Bakgrund	  	  

I kursplaner för skolväsendets samtliga skolformer finns inskrivet att eleverna ska ha möjlighet 

att utveckla förmågor som kräver att man i undervisningen använder sig av IKT och digitala 

medier.7 I de övergripande målen och riktlinjerna för Lgr 11 står följande: ”Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Utöver detta tillkommer mål för 

respektive skolämne (Se bilaga 1).”8 

1.2.1	  Skolan	  och	  demokratin	  

UNESCO och Europeiska Unionen har slagit fast att medieundervisning är en del av de 

grundläggande rättigheterna för alla medborgare i hela världen.9 Enligt de två organisationerna 

bör skolor utveckla medborgare som genom att vara informerade, reflekterande och engagerade 

har de verktyg som krävs i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär att den kritiska 

medieundervisningen måste få ett stort utrymme i skolans arbete.  

Internationellt har EU definierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett 

livslångt lärande. 10 I EU:s definition av digital kompetens ingår grundläggande färdigheter i 

datoranvändning men också kunskaper om en säker och kritisk användning av tekniken.  

1.2.2	  Ett	  övergripande	  begrepp	  

Unesco publicerade 2011 ramverket Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället – 

Skolan och demokratin för lärare och lärarutbildning.11 Detta för att påskynda utvecklingen av 

                                                

 
5 http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1462/1462030_barbro-ttrand.pdf  2014-04-22. 
6 Oxstrand, Barbro, Från Media Literacy till mediekunnighet, Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet 
och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 2013. s. 179. 
http://hdl.handle.net/2077/32107 
7 IKT är förkortningen för Informations- och kommunikationsteknik. 
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige. 
9 Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (av det engelska namnet United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization). 
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf  2013-12-19. 
11 http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/electronic/UNESCO%20SV%2020130218.pdf  2013-12-19. 
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medie- och informationskunniga samhällen och främja internationellt samarbete. Denna 

kunskap anses nödvändig att få in i skolan för att stärka den allmänna kunskapen om medier 

utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Ramverket, som är uppdelat i två delar, ska 

fungera som en utgångspunkt snarare än en manual i förhållande till styrdokument och 

policyskrivningar för lärarutbildning. Det sammanför två avgränsade områden – 

mediekunnighet (media literacy) och informationskunnighet (information literacy) – under ett 

övergripande begrepp: Medie- och informationskunnighet (förkortas MIK).  Med detta begrepp 

vill Unesco ersätta de som tidigare använts (till exempel IKT och media literacy).  

1.2.3	  Lärande-‐	  en	  verksamhet	  som	  inte	  är	  begränsad	  till	  skolan	  

Medieforskaren professor Henry Jenkins, och David Buckingham, professor i media och 

kommunikation, är två tongivande forskare som bägge talar om vikten av att överbrygga den 

digitala klyfta som finns bland elever i dagens skola.12 Klyftan består inte längre i att vissa 

elever har tillgång till teknik och andra inte, utan i dagens samhälle visar den sig istället genom 

vilka elever som kan dra nytta av digitala medier i sitt lärande och vilka som inte kan det. 

Jenkins och Buckingham trycker hårt på det faktum att Medie- och informations-kunnighet inte 

bara betyder att man kan hantera verktygen, utan att man är medskapare och kan analysera de 

budskap vi omges av. Denna kunskap är viktig att implementera i skolan i en tid då många barn 

och ungdomar konsumerar ansenliga mängder information och populärkultur på sin fritid. 

Populärkulturen ger uttryck för olika känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i 

dagens samhälle, men bidrar även till formandet av dem.13 Dessutom fungerar populärkulturen 

som en enorm drivbänk för informellt lärande som det finns all anledning att ta till vara i 

undervisningen. Genom elevernas engagemang och delaktighet i populärkulturens utbud tar 

lärande plats omedvetet. Det är ingen medveten akt eller teknik, utan en process. 

1.2.4	  En	  gräsrotsrörelse	  växer	  fram	  i	  sociala	  medier	  

De senaste åren har något hänt i såväl lärarkåren som inom andra yrkesgrupper i skolan. Det 

pågår en slags ideell gräsrotsrörelse med målet att utforska nya arbetssätt och hjälpa varandra i 

hur man kan dra nytta av till exempel den digitala utvecklingen i skolan för att inspirera och 

stödja lärandet. I sociala medier dyker fler och fler grupper upp som ”Flippa klassrummet”, The 

Big 5, och bildlärarnätverket. Det digitala skollyftet är en annan rörelse som startades under 

                                                

 
12 Buckingham, David (2007): Media education goes digital: an introduction,Learning, Media and Technology, 32:2, s.112. 
13 Lindgren, Simon (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2., [rev.] uppl. Stockholm: Liber, s. 9. 
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hösten 2013. 14  Här, i det utvidgade kollegiet, arbetar man kollaborativt och det förs 

pedagogiska/didaktiska diskussioner där ständigt fler engageras. Det är ett tydligt uppsving av 

intresse kring didaktiska frågor och tankar kring vad digitala medier kan bidra med för elevens 

lärande.  

1.2.5	  Digital	  bildning	  som	  paraplybegrepp	  	  

Jag kommer att använda mig av begreppet digital bildning i denna undersökning. Anledningen 

är att jag menar att även om MIK- begreppet diskuteras livligt just nu upplever jag det ändå 

trubbigt. Bildningsbegreppet, som har en lång tradition och länkar bakåt till det tyska begreppet 

`bildung´, öppnar för flera fokus och jag kopplar bland annat ihop det med synen på det 

livslånga lärandet och människans lärande ur ett samhällsperspektiv. Det breddade synsättet, 

som inkluderar de kunskaper som medie-och informationskunskap och allmänbildning kring 

digitala- och sociala medier innebär, tycker jag är mer sympatiskt och eftersträvansvärt i en 

värld där det informella lärandet måste uppgraderas och tas tillvara.15  

Genom att undersöka hur lärare uttrycker sig kring digitala medier och nya sätt att arbeta i sin 

undervisning vill jag få kunskap om hur verkligheten i skolan ser ut och vilka förutsättningar 

lärare har för att närma sig digital bildning. Digitala medier är ett annat begrepp som 

återkommer i undersökningen och jag vill genom att använda det komma bort från de 

teknikfokuserade tankegångarna som ofta följer med IKT eller digitala verktyg.  

1.3	  Syfte	  

I den här undersökningen är syftet att bidra med en samtidsbild med hjälp av Jenkins och 

Buckinghams tankar kring deltagarkulturer, kollaborativt lärande och det svåröversatta 

begreppet Media literacy. Jag jämför denna bild med hur den enskilde läraren uttrycker sig 

kring förutsättningarna för att arbeta med digitala medier i skolan och vilka nya krav som de 

                                                

 
14 Det flippade, eller omvända klassrummet (eng. the flipped classroom) är en undervisningsmetod där man ofta använder sig 
av digitala verktyg. Genom att ge t.ex. webbaserade genomgångar som hemläxa istället för att ha traditionella föreläsningar i 
klassrummet frigörs tid och utrymme på lektionstid för laborativt arbete och diskussioner.  
http://www.skolvarlden.se/artiklar/flippat-klassrum-kan-vanda-eleverna-ratt 2012-12-27. 
The Big 5 syftar till de fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten, det vill säga: analysformåga, kommunikativ förmåga, 
metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information, begreppslig förmåga. Begreppet, som har haft stor genomslag, är 
myntat av universitetslektor Göran Svanelid som varit verksam inom lärarutbildningen i Stockholm sedan 1987 och 
presenterades första gången i Lärarnas Nyheter. http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-
pa-big-5 2014-03-14. 
Bildlärarnätverket är en facebook-grupp för bildlärare. 
Det digitala lärarlyftet har hemsidan http://www.digitalaskollyftet.se/om/det-digitala-skollyftet 2013-12-19. 
15 Man kan förklara det Informella lärandet som alla lärandesituationer som inte är typiskt förknippade med skolan. Den 
genomtänkta planen, mål och moduler i linjärt tänk hör till det formella. Formen är den stora skillnaden. Lusten är mer kopplat 
till informella. Lärandet sker i ögonblicket och man har ett driv för att uppnå något oförutsägbart. Har man den inre 
motivationen sitter dock kunskaperna kvar på ett helt annat sätt. 
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2013/08/28/kunskap-inte-hors-gors 2014-03-02. 



9 

upplever ställs på lärare i en digital tidsålder. Vad ger de uttryck för när de talar om att kunna 

använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum? Genom att lyfta fram 

vilka möjligheter och hinder lärarna ser, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital 

vardag, ska studien belysa hur villkoren för att arbeta på ett konstruktivt sätt med digitala 

medier i skolan ser ut idag. 

1.4	  Frågeställning	  

Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att använda sig av digitala medier, i 

skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna 

och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig kring lärandet i en digital vardag?  

1.5	  Empiri	  

Empirin i den här undersökningen omfattar fem intervjuer, fyra enskilda och en gruppintervju 

med tre medverkande lärare från samma skola, men med olika ämneskombinationer. 

2. Metod	  och	  tillvägagångssätt	  
 

Den här studien är en kvalitativ undersökning, det vill säga forskning som följer upptäckandets 

väg.16 Jag har gjort en intervjustudie och utgår från vad Martyn Denscombe kallar en 

semistrukturerad intervju. I denna intervjuform har intervjuaren förvisso en förberedd lista med 

ämnen att behandla och frågor som ska besvaras, en så kallad frågeguide. Intervjuaren är 

emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, ger utrymme för 

den intervjuade att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar 

upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. 

17 Jag fann även inspiration i Kullbergs uppmaning om att den etnografiske forskaren behöver 

träna sig i att lyssna och inte bara i att fråga, och försökte planera intervjuerna utifrån detta. 

Hon skriver att aktivt lyssnande innebär att engagera sig i de svar den intervjuade ger utan att 

tänka på en eventuell nästa fråga eller på följdfrågor samtidigt som svar ges. Lyssnandet ska 

vara det verktyg som hjälper forskaren att formulera de öppna och autentiska frågorna.18 Jag 

insåg att jag behövde ett stöd som jag, men även informanterna, kunde använda sig av under 

intervjun. Gillian Rose skriver om bild- och fotoelicitering som en bra ingång i intervjuer för att 

                                                

 
16 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 72. 
17 Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur, s. 234 
18 Kullberg (2004), s. 114. 



10 

ha någonting att samtala utifrån.  Hon beskriver hur elicitering använder visuellt material som 

tas fram, antingen av forskaren eller av informanten, som del av undersökningen och som sedan 

aktivt används i processen. Det visuella materialet kan bestå av såväl foto och film som till 

exempel kartor, diagram eller dagböcker.19 Jag beslutade att jag skulle kunna skapa en egen 

variant av elicitering genom att arbeta fram en slags tankekarta med olika ämnen och frågor att 

ha som diskussionsunderlag under samtalet (se bilaga 2).20 Processen med att skapa denna gav 

ytterligare ett tillfälle att bekanta mig med mitt intervjuområde och överväga hur jag ville ställa 

frågorna. Det blev ett led i att internalisera kunskapen för att på så sätt få tillgång till det frirum 

Kullberg pratar om som avgörande för att koncentrera sig på att lyssna under intervjun.21 Jag 

genomförde både enskilda intervjuer och en gruppintervju och i samtliga använde jag min 

tankekarta som eliciteringsunderlag. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. 

Efter var och en av intervjuerna jag genomförde lyssnade jag igenom diktafoninspelningen, 

reflekterade och antecknade inför nästa intervju. 

2.1	  Urval	  och	  avgränsning	  	  

Jag har valt att avgränsa mig till grundskolans lärare för att i grundskolan går alla elever, och de 

undervisas alla i ovan nämnda ämnen. En annan viktig aspekt är att jag tycker att det är viktigt 

att arbeta med dessa frågor i så tidiga åldrar som möjligt. Jag har valt bort gymnasielärare för 

att de ofta är mer specialiserade, och de arbetar i avgränsade kurser. Hur intressant det än vore 

att prata med rektorer och skolledare har jag ändå valt bort även dem för att inte studien ska bli 

för omfattande. Av samma anledning har jag inte pratat med elever och inte heller med 

lärarstudenter. 

Om	  grindvakter	  och	  konsten	  att	  hitta	  informanter	  

Min målsättning när jag sökte skolor var att få träffa lärare från olika skolor, friskolor så väl 

som kommunala, skolor med olika förutsättningar vad gäller upptagningsområde och tillgång 

till digitala verktyg. Jag har i mitt fall valt att intervjua lärare som undervisar i grundskolan i 

ämnena Bild, SO och Svenska. Det valet grundar sig på att innehållet i kursplanerna i dessa 

ämnen tycks mest relevanta och att de har stora möjligheter att ta in ny teknik och nya 

arbetssätt i undervisningen. En tydlig lärdom under denna process är vikten av att ha en ingång 

hos ”grindvakten”, som Kullberg beskriver är den person man inledningsvis tar kontakt med för 

                                                

 
19 Rose, Gillian (2012, 3. ed.) Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, London: Sage,  
s. 297. f. Rose beskriver elicitering som visuellt material som görs, antingen av forskaren eller av informanterna. 
20 http://litemind.com/what-is-mind-mapping/  
21 Kullberg (2004), s. 114. 
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att få tillträde till ett undersökningsfält. 22 Jag började med att välja ut ett antal skolor som jag 

fann intressanta och skickade ett kort men informativt mail till skolans rektor, alternativt 

biträdande rektor, med förhoppning om att på det sättet få tillgång till informanter. Jag beskrev 

att jag ville träffa en fokusgrupp med lärare i Bild, Svenska och So, men det visade sig vara 

svårt att få till stånd en intervju. Till följd av detta gjorde jag ett bekvämlighetsurval där jag i 

stället använde mig av befintliga kontakter, och inom loppet av några timmar hade jag flera nya 

informanter.  

Fyra	  väsensskilda	  skolor	  

Jag har haft förmånen att besöka fyra skolor med väldigt olika förutsättningar. En privat skola 

och tre kommunala. Två av skolorna hör till Stockholms Stad och två ligger utanför Stockholm. 

En ligger i en kommun som generellt ligger långt framme i arbetet med att föra in digitala 

medier och nya arbetssätt i undervisningen, en annan ligger i ett socioekonomiskt mer utsatt 

område och har dessutom dåliga förutsättningar att arbeta med digital teknik. Jag träffade fyra 

bildlärare, en SO-lärare, en med kombinationen Svenska/So, och en med ämnena 

Svenska/Engelska/Tyska. 

2.2	  Etiska	  aspekter	  av	  undersökningen	  

Jag har i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerat de informanter 

som ingår i undersökningen om mitt syfte med den och att det är frivilligt att delta. 23 Mina 

informanter har även fått försäkran om att både de och skolan kommer att vara anonyma och att 

jag därmed inte använder deras egna- eller skolans riktiga namn. De har samtliga godkänt att 

jag spelat in vårt samtal. 

Reflexivitet	  	  

Enligt etnografisk metod och socialkonstruktionistiskt perspektiv som jag inspireras av i denna 

undersökning är det viktigt att vara medveten om att man själv som forskare kommer att 

påverka undersökningen, både i forskningsprocessen och i slutresultatet. Objektivitet är en 

omöjlighet eftersom att vi alla har en utgångspunkt som vi möter världen från och som det är -

omöjligt att komma ifrån. Mina frågor och resonemang är färgade av min syn på världen och 

påverkar i mötet med de jag intervjuar. Den forskning som bedrivs blir ett medskapande mellan 

                                                

 
22 Kullberg (2004), s. 138. 
23 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se 2013-12-27. 
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forskaren och de informanter som deltar i undersökningen, vilket var någonting jag blev varse 

så snart jag intervjuerna inleddes.24  

2.3	  Analysmetod	  

Mitt metodologiska sätt att närma mig materialet genom att ta fasta på olika teman i 

informanternas berättelser är inspirerad av diskursanalysen. Diskursanalys innebär att man 

analyserar på vilket sätt man talar om något. Man kan säga att en diskurs är ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen.25 Diskursen utgörs av vad ett samtal handlar om, vem som talar och 

till vem, men det är även viktigt att lägga märke till vad som inte sägs och vem som ignoreras.26 

Diskurser har primärt ingenting med sanning att göra men de har ofta ett sanningsanspråk och 

påverkar människors världsbild.27  Tillvägagångssättet, det vill säga det praktiska arbetet med 

analysen av empirin, bestod i att jag började med att lyssna igenom mitt material ett flertal 

gånger och skriva ned reflexioner. Samtliga intervjuer transkriberades sedan innan jag med 

hjälp av överstrykningspennor i olika färger markerade olika teman i intervjuerna. Dessa 

arbetade jag sedan vidare med och delade upp i ytterligare underteman innan jag plockade ut 

tydliga exempel på hur informanterna pratade om ämnet. 

 

           
Färgkodning av teman i materialet i en första- och andrasortering. 

                                                

 
24 Burr, Vivien (2003). Social constructionism. 2. ed. London: Routledge, s. 152. 
25 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7. 
26 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 123. 
27 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 2., 
[kompletterade och utvidgade] uppl. Malmö: Liber, s. 230. 
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Metodreflektion	  

Inför intervjuerna funderade jag på hur det skulle bli om jag använde mig både av grupp- och 

enskilda intervjuer i min undersökning. I en gruppintervju blir det ett annat kunskapsbygge kan 

man tänka, men jag upplevde att det blev det även i de enskilda intervjuerna när vi samtalade. 

Gruppintervjun blev en bra process där informanterna kunde bygga vidare på varandras tankar 

på ett konstruktivt sätt. Det var lättare för mig att följa diskussionen och sticka in frågor och 

reflektioner då och då. Karaktären på de enskilda intervjuerna var en helt annan. Det var 

svårare att låta samtalet flöda utan att ha stolpar och när jag använde mig av min tankekarta 

kändes det ofta som att jag bröt flödet. Jag kom hela tiden på saker jag missat, frågor jag borde 

tagit med från början eller ställt annorlunda. Denscombe beskriver att det är svårt att vara 

uppmärksam på alla saker som man bör komma ihåg under en intensiv intervju, och intervjuer 

är i vilket fall som helst ”levande” händelser som kräver att forskaren justerar planerna efter 

händelseutvecklingen.28 Hade jag fått möjligheten att göra intervjuerna igen skulle jag ha 

kompletterat eliciteringen och bett informanterna att själva ta med sig något exempel som de 

arbetat med i undervisningen och vi hade kunnat tala utifrån. Min metodidé i form av en 

tankekarta var förvisso ett bra stöd, men jag fann i efterhand att en del av frågorna, eller 

punkterna, hade vunnit på att omformuleras. Frågorna och min ingång påverkade mer eller 

mindre tydligt den ojämna maktfördelningen med mig som intervjuare och expert, och 

förstärktes i diskussionerna när de pratade om de brister upplevde i fråga om hur skolan tog sig 

an och tänkte kring digitala verktyg och medie- och informationskunskap. Jag tyckte mig 

märka att de hade en föreställning om vad jag tyckte och egna tankar om vad som var rätt och 

fel, speciellt i de enskilda intervjuerna.  

3. Teori	  och	  tolkningsram	  
	  

3.1	  Inledning	  

Teorierna i denna undersökning utgörs av tankar kring hur modern (media)undervisning 

kan/bör utvecklas. Om möjligheter och fallgropar, samt om vikten av att ta sig an elevernas 

digitala vardagsupplevelser i skolans värld.  

                                                

 
28 Denscombe (2009), s. 255. 
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3.1.1	  Kärnan	  i	  medieundervisning	  	  

David Buckingham skriver att man inte kan göra den enkla uppdelningen mellan ”educational 

media”, det vill säga programhantering och teknik, och ”about media”. Om man vill använda 

internet, dataspel eller andra medier i undervisningen så måste man ge eleverna verktygen att 

analysera och förstå media istället för att bara använda de digitala medierna som ett sätt att 

förmedla information utan reflektion. Meningsfullt och effektivt användande av digitala medier 

i undervisningen är avhängigt av att eleverna utvecklar kunskaper som når långt över att bara 

hantera hårdvara eller program. Digitala medier upptar idag en stor del av barns och ungdomars 

vardag och datorn är inte längre först och främst ett verktyg för undervisning i skolan som det 

var för några årtionden sedan. Ungas förhållande till digital teknologi är inte längre 

huvudsakligen formad i skolans kontext, som var fallet under 1980- och även 1990-talet, utan 

det handlar idag om ett informellt lärande som utvecklas inom populärkulturens domän. Detta 

har lett till vad Buckingham kallar en ”new digital divide” som har vuxit fram. Med det menar 

han det nya framväxande gapet mellan ungdomars digitala vardagsupplevelser av nya 

teknologier, där de kan vara aktiva, kreativa och informella, jämfört med hur de arbetar med 

dessa verktyg på ett jämförelsevis ganska instrumentellt sett i skolan.29 Det har gjorts en del 

relativt fruktlösa försök att surfa på denna utveckling genom att föra in edutainment-material 

och de senaste teknologiska prylarna i skolan, men den teknik som förs in i undervisningen 

upplevs ofta som tråkig och frustrerande irrelevant för elevernas liv och intressen. Buckingham 

trycker på två viktiga faktorer som bör utmärka digital produktion i medieundervisningens 

kontext. Han förespråkar ett tydlig fokus på populärkultur och att medieutbildningen bör 

intressera sig för elevernas vardagsupplevelser av digitala medier. Sedan gäller det de 

teoretiska reflektionerna – det dynamiska förhållandet mellan görandet och kritisk analys är 

avgörande för att utveckla kritiskt tänkande. Målet för undervisningen bör inte vara att utveckla 

tekniskt kunnande, utan istället att grunda för en mer genomgripande förståelse för hur dessa 

medier fungerar samt verka för ett mer reflekterat användande.30  

3.1.2	  Deltagarkulturer	  och	  kollaborativt	  lärande	  i	  undervisningen	  	  

Även Henry Jenkins har skrivit mycket om hur skolor tar sig an uppgiften att utbilda elever i 

medier och hur medierna används för undervisning. Han analyserar kraften i det kollaborativa 

lärandet och hur man använder webben på ett berikande sätt som alla kan lära från. Han har 

studerat det samtida medielandskapets förutsättningar, bland annat i relation till framväxten av 
                                                

 
29 Buckingham (2007), s.112. 
30 Ibid., s.112. 
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olika deltagarkulturer och han hävdar att goda mediekompetenser, en fördjupad förståelse av 

hur världen ser ut och fungerar, samt en utvecklad förmåga att samverka med andra människor 

över internet blir allt viktigare. Klarar inte skolan av att förbereda alla elever för detta, riskerar 

skolan att på sikt avskaffa sig själv säger han.31  

Media	  literacy	  i	  undervisningen	  –	  Om	  barn	  och	  ungas	  förgivettagna	  kunskaper	  	  

Jenkins argumenterar i sin rapport Confronting the Challenges of Participatory Culture för 

vikten av att undervisa i Media Literacy.32 Förespråkare för de nya digitala kulturerna har 

ibland uppfattningen att ungdomar tillägnar sig dessa färdigheter på egen hand utan vuxen 

inblandning eller vägledning, att de vet mer om dessa nya mediescener än de flesta vuxna och 

lärare och att bara de tränas i att diskutera och reflektera kring sina erfarenheter har de inte lika 

stort behov att bli skyddade. Jenkins betonar att det är ett misstag och att man inte kan utgå från 

att de fullt ut behärskar vad som faktiskt är komplexa sociala koder och sammanhang som 

fortfarande står under utveckling. Han har definierat tre saker man bör se upp med i förhållande 

till denna, som han kallar den, låt-gå-inställning. Först och främst råder den inte bot på den 

grundläggande ojämlikhet som råder vad gäller ungas tillgång till nya medieteknologier och de 

möjligheter till deltagande de erbjuder. Detta kallar Jenkins deltagandeglappet. För det andra 

har vi transparensproblemet, vilket innebär att man förutsätter att barn aktivt reflekterar kring 

sina medieupplevelser och alltså kan formulera de erfarenheter de tillägnar sig genom sitt 

deltagande. Tredje problemet, den etiska utmaningen, är att man förutsätter att barn på egen 

hand kan utveckla de etiska normer som är nödvändiga för att hantera komplexa och 

mångfacetterade sociala sammanhang online. Alla försök att genomföra meningsfull 

medieundervisning i deltagarkulturens tidevarv måste börja med att ta tag i dessa tre delar.33 

Deltagarkulturer	  som	  ett	  sätt	  att	  komma	  bort	  från	  teknikfokus34	  

I diskussioner rörande nya medier hamnar ofta tekniken i fokus, det vill säga verktyg och deras 

möjligheter. I den positiva versionen talar man om datorn som en magisk svart låda med 

potential att skapa en inlärningsrevolution, medan i den mer kritiska den ofta ses som ett svart 

hål som förbrukar resurser som bättre skulle kunna ägnas åt traditionella klassrumsaktiviteter. 

Injektionen av digital teknik i klassrummet påverkar vårt förhållande till all annan 

kommunikationsteknik, det kommer att förändra hur vi ser på vad som kan eller bör göras med 

                                                

 
31 http://henryjenkins.org/aboutmehtml 2014-05-10. 
32 Jenkins, Henry m.fl. (red), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21stCentury. 
33 Ibid., s. 3. 
34 Deltagarkulturer är en översättning av det engelska begreppet participatory culture. 
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pennor och papper, kritor och svarta tavlan, böcker, filmer och inspelningar. ”It matters what 

tools are available to a culture, but it matters more what that culture chooses to do with those 

tools.”35  Interaktivitet är förknippat med teknik medan deltagande är en del av kulturen. 

Jenkins menar att genom att fokusera på deltagarkulturer kan man komma bort från det 

teknikfokus som interaktiva medier medför. Deltagarkulturer växer fram vartefter kulturen tar 

till sig och reagerar på den explosion av ny medieteknologi som gör det möjligt för 

normalkonsumenten att arkivera, anteckna, tillägna- och göra kulturen till sitt eget för att sedan 

åter producera medieinnehåll på nya kraftfulla sätt. Att utöka tillgängligheten till nya 

teknologier är inte tillräckligt menar han, utan vi behöver samtidigt utveckla de kompetenser 

och kunskaper som är krävs för att använda dem på ett meningsfullt sätt. En deltagarkultur, så 

som Jenkins definierar den, är en kultur med relativt låga trösklar för konstnärligt uttryck och 

medborgerligt engagemang, med ett starkt driv för att skapa och dela det man skapat, och 

någon slags informellt mentorskap som fungerar så att den kunskap som finns hos de mest 

erfarna ofta delas vidare till de som är noviser. En deltagarkultur är också en kultur i vilken 

medlemmar verka uppleva att deras medverkan har betydelse och de talar även ofta om att de 

får sociala band med andra deltagare (åtminstone ger de uttryck för att de bryr de sig om vad 

andra tycker om det som publicerats av dem). Olika typer av deltagande kan vara: 
 

- Olika slags medlemskap, formella eller informella i olika online communities.  
- Att uttrycka sig genom att producera nya kreativa former av befintligt material som t ex digital 

sampling, skinning, fan videomaking, fan fiction writing, mash-ups etc.  
- Kollaborativ problemlösning och att arbeta i team, antingen formellt eller informellt, för att 

gemensamt åstadkomma något, till exempel utveckla ny kunskap eller bidra till Wikipedia.  
- Spridning av nytt material - Bidra till ny mediaproduktion i form av till exempel podcasts eller 

bloggar.36  
 

Fördelar	  i	  form	  av	  kollaborativt	  lärande	  

Kollaborativt lärande är en översättning av engelskans collaborative- eller peer learning. Mer 

och mer forskning pekar på potentiella fördelar med dessa variationer inom deltagarkulturen. 

Bland dessa ser man tillfällen för informellt lärande, ett förändrat förhållningssätt till 

intellektuellt ägande, vilket bidrar till variationen i kulturella uttryck, utvecklingen av 

kunskaper som värderas högt i det moderna arbetslivet och ger möjligheten till en tydligare 

uppfattning om vad det innebär att vara en samhällsmedborgare idag. Enligt Jenkins bidrar 

deltagarkulturer till att skifta fokus för läs- och skrivkunnighet från att vara ett individuellt 
                                                

 
35 Jenkins (2006a), s. 7f. 
36 Ibid., s. 3. 
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uttryck till att handla om samhällsengagemang.37 De nya mediekompetenserna ska ses mer som 

sociala färdigheter, som olika sätt att interagera i ett större sammanhang och inte endast 

individuella färdigheter att använda för att uttrycka sig själv. Den sociala meningsproduktionen 

är mer än de olika individuella tolkningarna sammanlagda. Dagens skola utbildar fortfarande i 

alltför hög grad autonoma problemlösare, fastän eleverna i allt större utsträckning förväntas 

vara teammedlemmar och arbeta kollaborativt utifrån sin specifika kompetens när de kliver in i 

arbetslivet.38 Att ha tillgång till de färdigheter deltagarkulturen kan medföra kan liknas vid en 

ny form av dold läroplan som i det tysta avgör vilka ungdomar som kan lyckas och vilka som 

kommer att hamna i bakvattnet när de börjar skolan och senare går ut i arbetslivet. 39 

3.2	  Tidigare	  forskning	  

I följande översikt beskrivs några undersökningar inom området som ringar in studien och dess 

frågeställningar och som jag använder som ett diskussionsunderlag i studien. De behandlar 

lärares digitala bildning och de ändrade förutsättningarna för lärarrollen som dagens digitala 

utveckling innebär. 

3.2.1	  Från	  MEDIA	  LITERACY	  till	  MEDIEKUNNIGHET	  	  

I Barbro Oxstrands avhandling undersöks lärares uppfattning och förståelse av begreppen 

mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning. Målet med studien är 

att undersöka hur lärare för barn i åldrarna 10-12 såg på mediekunnighet, något som är 

avgörande för hur de tar sig an sin egen medieundervisning. Oxstrand hävdar att vilka elever 

som idag får en bra undervisning i medie- och informationskunnighet beror helt på slumpen 

och hur mediekunnig läraren råkar vara. Hon anser att mediekunnighet borde vara en självklar 

del av skolornas uppdrag. I avhandlingen reder hon ut begrepp, som till exempel media 

literacy, och deras utveckling vilket har varit en bra ingång för mig i mitt arbete. 

3.2.2	  En	  ny	  lärarroll	  

”Lärares undervisningsskicklighet och elevernas lärande i skolan är mysterier som har 

engagerat enskilda politiker, lärare och framför allt forskare under sekler. Nu står vi mitt i en 

gigantisk förändring som kan kullkasta allt vad vi tidigare vet om det” skriver Moni Sohlberg 

                                                

 
37 Jenkins (2006a), s. 3. 
38 Jenkins, Henry m.fl. (red), (2006b) Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21stCentury (Part 
Two), s. 98. 
39 Jenkins (2006a), s. 3. 
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& Thomas Kroksmark.40 De menar att det ställs helt andra krav på en lärare idag. Verklig 

digital kompetens innebär färdigheter som är så mycket mer än att skriva dokument och 

använda Facebook, det innebär konsten att skapa nytt och tänka om. Det duger inte att använda 

IT för att fortsätta arbeta på traditionella sätt i stället för att hitta nya tillämpningar och 

innovativa lösningar.41 Det räcker inte heller att bara få tillgång till tekniken som lärare och 

man får inte dras med i tron att teknik är målet istället för ett verktyg. Den didaktiska aspekten 

är därför viktig. Att arbeta med digitala verktyg gör skillnad om pedagogiken samtidigt 

förändras. IT kan ge radikalt förändrade förutsättningar för ett elevaktivt och undersökande 

arbetssätt.42   

4. Bearbetning	  och	  analys	  
	  

4.1	  Inledning	  

Det är fem mycket olika intervjuer jag har genomfört, bland annat med en tidigare kollega, en 

gruppdiskussion och en tidigare student. Detta gav avtryck på intervjusituationen på olika sätt. 

Dessutom löpte samtalen, på grund av upplägget med tankekartan, helt olika vid 

intervjutillfällena. Det innebar att jag i en intervju fick en viss slags information, medan nästa 

intervju lutade mer åt något annat håll. Många av de tankar jag tog upp och nämnde 

inledningsvis, så som kollaborativt lärande, verkade inte vara så bekanta för informanterna och 

de kunde svara på helt andra sätt än jag tänkte mig. En annan sak som man får komma ihåg är 

att informanterna själva har valt att vara med och förmodligen är mer intresserade av dessa 

frågor än den genomsnittlige läraren på skolan. I första avsnittet av detta kapitel presenteras en 

lägesrapport där informanterna beskriver sitt och skolans arbete med digitala medier och MIK. 

I de avsnitt som följer därefter har jag plockat ut exempel som är talande för de teman som 

utkristalliserade sig i intervjumaterialet. 

 

4.2	  En	  lägesrapport	  från	  fyra	  skolor	  

Gruppintervju	  i	  högstadieskolan	  Vintergatan	  utanför	  Stockholm  

                                                

 
40 Kroksmark, Thomas (red) m.fl. (2013), Den trådlösa pedagogiken: En-till-en i skolan på vetenskaplig grund, Lund: 
Studentlitteratur, s. 131. 
41 Intervju med Kai Olsen i Forskning.no, där han delger sin syn på användningen av IT i samhället.   
http://www.forskning.no/artikler/2013/november/372018 2014-01-10. 
42 Kroksmark (2013), s.140 ff. 
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På denna grundskola har informanterna varit en bildlärare (Sanna), en SO-lärare (Alice) och en 

lärare i Svenska, Engelska och Tyska (Helena). Samtliga tog examen under nittiotalet. Skolan 

har haft datorer i sex år och har de senast tre åren haft pedagogiskt drivande personal för att 

underlätta för och inspirera personalen. De har bytt system några gånger och har genomtänkta, 

väl inarbetade samt fungerande strukturer för hur de implementerar ny teknik och nya metoder i 

undervisningen. De beskriver själva att de upplever att de kommit ganska långt generellt sett på 

skolan och att de digitala verktygen används i alla ämnen, fast på olika sätt. De berättar att de 

överlag arbetar mycket med film i undervisningen, gör radioprogram, whiteboardanimation i 

historieundervisningen och så vidare, listan är lång. Skolan har en egen YouTube-kanal där 

elevarbeten publiceras och de finns även på Facebook. Samtliga informanter i gruppintervjun 

använde sig av instruktionsfilmer på nätet, så kallade tutorials, och nätbaserat material i sin 

undervisning. De ger också exempel på hur de ger eleverna möjligheter att lära sig att använda 

redskapen och nya arbetssätt på olika sätt. De talar också om möjligheterna med att öppna upp 

klassrummet.  

 
Helena - Eleverna har ju även haft hemstudiedagar där dom själva har fått laborera lite för att lära sig 
tekniken, och göra filmer och, rita tabeller och allt möjligt som man kan behöva i olika sammanhang. 
A - Har ni möten då via Skype eller har dom bara varit hemma och koncentrerat sig? 
Helena - Ja en del lärare har ju gjort det, du har ju gjort det till exempel [pekar mot Alice].43 

 

Bildläraren talar om hur de på skolan ger eleverna verktyg i form av kunskaper i 

dokumenthantering och grunder i nya program. Hon beskriver också hur hon använder sig av 

de nya möjligheter digitala medier medför i sitt eget ämne, till exempel genom ett arbete där 

hon och en annan medielärare bjudit in programmerare att göra egna appar tillsammans med 

eleverna.  
Sanna - Jag har kvar dom gamla hantverksmässiga ämnena, men jag bygger vidare. Som till exempel i 
sjuan nu så har dom gjort tvåpunktsperspektiv som man gör hantverksmässigt, men så går vi vidare i 
SketchUp.44 /…/ Så det är liksom alltid ett steg med media, efter traditionell uppgift. Och sen har dom 
något som heter DBM, digital bildmapp, som man kan jämföra med dåtidens portfolio, som jag själv har 
hittat på i keynote-program, där dom gör hela sin egna dokumentation.45  

 

Skolan använder en lärplattform, en så kallad LMS, som gör det enkelt att både kommunicera 

med vårdnadshavare, dela och tillgängliggöra material med andra, samt att eleven alltid har 

tillgång till sitt arbete och instruktioner.46 Plattformen möjliggör asynkront arbete vilket till 

                                                

 
43 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
44 Google SketchUp är ett 3D formgivningsprogram där du kan skapa och modifiera dina idéer i tre dimensioner. 
45 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
46 LMS är en förkortning av Learning Management System, engelska för lärplattform. 
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exempel underlättar för elever som inte kan delta i undervisningen vid ett visst tillfälle.47 

Informanterna betonar dokumentationsvinsterna när man använder lärplattformen, eftersom allt 

elevarbete sparas där. Eleverna får iPads redan i årskurs fem, så att de tidigt kommer i kontakt 

med digitala sätt att arbeta och detta går som en röd tråd genom undervisningen redan från 

mellanstadiet. 

Den	  kommunala	  F-‐9	  skolan	  Galaxen	  i	  Stockholms	  stad	  

Skolan har ett upptagningsområde som är socioekonomiskt utsatt. Den var ganska tidig med att 

arbeta med digitala verktyg, men sviktande elevunderlag och medföljande ekonomiska problem 

har resulterat i att mycket av detta arbete har gått i stå. Skolan är knuten till en IT-leverantör 

som inte lever upp till förväntningarna, vilket ytterligare har spätt på denna problematik till den 

grad att många lärare undviker att arbeta med dem. Men My ger uttryck för att ledningen 

försöker ta tag i dessa frågor nu, bland annat genom att införskaffa iPads till eleverna och 

datorer till lärarna. IPads innebär att de kan gå runt avtalet med IT-leverantören. Intervjun med 

min tidigare kollega präglades av att vi hamnade i en annan typ av samtal, mycket beroende på 

att jag är bekant med skolan, ledningen och situationen. My tog sin examen i mitten på 

nittotalet. 
Men alltså, avtalet med vår IT-leverantör har ju hämmat så otroligt mycket, så att det här med att 
genomföra en läroplan med...Vi ska jobba, du vet i bilden, man ska göra film, och man ska göra, redigera 
saker. Det går ju inte, för att det räcker inte till. Vi har inte dom servrarna, det räcker inte. Det funkar inte! 
Den bara står och tuggar. Vi har inte dom datorerna som det funkar att göra det på. Inte ens en enkel liten 
Photostory, räcker det till. Eh, så. Skulle jag säga. Så att det är ju väldigt svårjobbat, att jobba så. /---/ Det 
blev en enorm skillnad när IT-leverantören *kom in i vårt liv*, liksom. Från en dag till en annan kastades 
man tillbaka 15 år i tiden, kändes det som. [---] 
Men annars, hur jag jobbar digitalt, eh så. Det har ju blivit väldigt mycket informationshämtande förstås, 
och sen är det tack och lov för att vi har interaktiva skrivtavlor. Så att vi kan jobba med, liksom, 
förberedelser på tavlorna, genom de interaktiva tavlorna på det sättet. Och med anteckningar och allting 
sånt. Och det börjar mer och mer bli så att elever mailar in arbeten och fram och tillbaka, så att man 
kommenterar, så.  

 

My berättar att de börjar se sig om efter hur det ser ut på andra skolor, till exempel har hon sett 

animerade filmer som en bildlärare på en närliggande skola gjort, och nu är de sugna på att 

komma igång när de får iPads och andra möjligheter att arbeta med digitala medier. Likaså har 

de börjat prata lite om det omvända klassrummet. Hon upplever att bloggar och det sättet att 

använda datorn inte är så vanligt bland lärarna. Jag är så här i efterhand osäker på om hon 

menar på skolan eller överlag. 

                                                

 
47 Asynkron betyder i detta sammanhang oberoende av tid och rum. 



21 

Tellusskolan,	  en	  kommunal	  4-‐9	  skola	  utanför	  Stockholm	  

På denna skola har jag intervjuat två lärare, bildläraren Ebba, som examinerades i mitten på 

nittiotalet, och SO-läraren Max som gick ut för dryga tio år sedan. Skolan är ny och nyutrustad 

med teknik sedan något år, men är fortfarande i startgroparna. Läser man på skolans hemsida 

har de en tydlig vision och lärarna har fått utbildning i både Google Apps for Education och 

olika online-verktyg för kollaborativt- eller elevaktivt arbete samt presentation.48 Eleverna har 

antingen en egen dator eller iPad beroende på i vilken årskurs de går. Det är lite olika 

berättelser från de två olika informanterna kring användandet av digitala medier i 

undervisningen. Max berättar först om hur han, och skolan, arbetar med digitala medier i 

undervisningen. Han delar dokument som lektionsplaneringar och uppgiftsmaterial med 

eleverna, och lägger även ut på hemsidan så att det ska finnas tillgängligt. Han arbetar inte med 

vare sig det flippade klassrummet eller instruktionsfilmer, däremot gör han ibland inläsningar 

av genomgångar och mailar ut till de som behöver. Han berättar att det i kollegiet finns de som 

arbetar ganska mycket med instruktionsfilmer men säger att han själv inte bidrar så mycket. I 

arbetslaget försöker de erbjuda eleverna olika sätt att arbeta med uppgifter för att bredda deras 

digitala register. 
 
Och då får man ju, då har vi presenterat, då jobbar vi med att presentera "Okey om vi ska redovisa ett 
arbete. Här finns det olika verktyg, för att presentera. Från dom väldigt enkla till dom som blir mer och mer 
avancerade. Eller beroende på vad du vill göra om det är film eller om det är...” 
/---/ Just för att dom skulle lära sig nya och se flera typer av verktyg. Det var någon som gjorde sån här, 
stillbildsfilm, eller iMovie eller vad det var.49 

 

Bildläraren Ebba på Tellusskolan tycker att trots att alla hennes elever har egna datorer blir det 

svårarbetat när det inte finns adekvata program att arbeta med. Eftersom hon inte fått tid för att 

förbereda sig och samla material som hon behöver för att arbeta med till exempel gratisprogram 

så kommer hon ingen vart. Istället för att integrera elevernas datoranvändning i undervisningen 

använder hon den mest som ett verktyg för att till exempel titta på färgcirkeln och föra över 

skisser. 
 
Min tanke var från början när jag fick veta att, ja men alla ska vara digitala, att jag skulle försöka integrera 
den, på något sätt, i undervisningen, att vi skulle kunna jobba rätt mycket digitalt. Men jag saknade några 
program, som jag är van vid, /…/ till exempel Photoshop, fick vi inte köpa in, inte ens Elements som är ju i 
princip, ganska billigt om man tänker, en skollicens. /…/ Jag fick förlita mig på gratisversioner och det, det 
går ju också. Men jag känner, då skulle jag behövt mera tid på mig och samla liksom material. Samla, ja, 

                                                

 
48 Google Apps for Education är en gratis värdbaserad lösning Google erbjuder skolor. Det är en integrerad lösning för e-post, 
kalender och chatt som stödjer kommunikation och samarbete. 
49 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med SO- och Svenskläraren Max på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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lite programvara som funkar, så att ungarna kan installera på sina, och utifrån hur det jobbar med olika 
projekt.50 

 

Ebba talar om hur hon tänker kring användandet av Facebook i skolarbetet och om att ta sitt 

vuxenansvar och vara närvarande på nätet. Hon vill ta in ny teknik och sociala medier som en 

naturlig del i skolarbetet. På Facebook kan eleverna få kontakt med henne kring uppgifter om 

det till exempel är sjuka, men den informationen tillsammans med annat material som till 

exempel läsårsplaneringer ligger även på hemsidan.  
 
Ebba - Ja, jag har det [Facebook] till min mentorsgrupp, och jag har ju nästan skolans alla elever som 
vänner. Det är ju delade, vissa tycker att det inte är bra, vissa tycker att det är bra. Ja har vänner och då 
tycker jag att det är bra att finnas med som vuxen och föregå med gott exempel /…/ …och jag har försökt 
få med dom [andra lärarna] också att, ja, inse att även en vuxen kan ju vara med. Vi är inte bara för att 
bevaka dom, utan vi kan ju finnas med som ett stöd, som någon som hjälper till./…/ om någon är sjuk då 
kan dom alltid kontakta mig via Facebook så kan jag ge dem instruktioner.  

 

I årskurs nio har eleverna ett eget arbete och då uppmuntrar Ebba dem att arbeta med foto och 

film, gärna med hjälp av mobilen, för att kunna arbeta mer med digitala medier. Film finns det 

annars inte utrymme för i bildundervisningen. 
 

A - Ja. Har ni någon riktad uppgift som är att dom får ta det och klippa och göra, använda det som finns? 
Ebba - I egna arbetet så säger jag till dom använd gärna mobilen. 
A  -  Ja. Men inget inskrivet i att ni jobbar med film annars? 
Ebba - Nej, nej. Och när dom fotar säger jag också "använd mobilen, lite högre upplösning". Ja, men hur 
ska jag ändra bilder? " Instagramma"...51 
 

Privata	  6-‐9	  skolan	  Kometen	  	  	  

På denna skola intervjuade jag bildläraren Lea som tog examen för några år sedan. Eleverna på 

skolan har inte egna datorer, men har digitalt material istället för traditionella läroböcker och 

det ligger på en slags portal som de kan komma åt via internet. Där ligger även metod- och 

undervisningsmaterial i form av till exempel introduktioner till arbetsområden färdigt för 

läraren att använda. Detta för att lärarna på skolan har färre timmar för planering än till 

exempel kommunala skolor och istället schemalagd tid tillsammans med eleverna. Eleverna har 

inte bild varje vecka utan kommer in och har bild i projekt då och då. Skolan använder sig av 

Google Apps for Education och Google Drive. Lea berättar om hur hon använder sig av digitala 

medier och arbetar med bildbehandling i undervisningen (som står i läroplanen). Hon är noga 

med att understryka att hon inte vill att det ska handla om teknik och att hon vill fokusera mer 

                                                

 
50 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
51 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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på innehållet. Hon menar att eleverna gärna får använda bildbehandlingsprogrammet 

Photoshop hemma för att lösa bilduppgifterna, men på skolans datorer finns det inte.  

 
Lea - Alltså vi har en filmuppgift och…öh, fotouppgift i sexan och i nian. I nian gör de foto och film. Men, 
vi har ju väldigt dålig utrustning på skolan, så att ja…utnyttjar ju att dom har, sin utrustning. Och, är det 
nån som inte har så lånar vi ju ut. Men, jag har ju två [systemkameror] liksom, * så att de e ju* men de e ju 
så att de har, och det här medför ju att, jag lägger fokus på, vid inlärning då, vad det gäller foto och film, på, 
att berätta med film, och vad man behöver tänka på. Vad som är viktigt, för att få fram ett budskap, istället 
för att tala så värst mycket om själva tekniken. [---] Skulle jag ha haft en sal med datorer till Photoshop här, 
då skulle vi kunna jobba med digital bild på ett mer, kreativt tekniskt sätt så det är en ganska stor skillnad 
tänker jag mig.  [---] 
A - Finns det något ersättningsprogram som sitter på datorerna eller, hur?  
Lea - Till Photoshop? 
A - Ja, eller nåt bild…? 
Lea - Njaa, jag vet inte riktigt faktiskt. Ärligt talat så vet inte jag det. De är ju väldigt konstigt att jag inte 
vet. Men, nej, det är inte, inte som jag hört att dom har jobbat nåt med. 52 

 

Lea uttrycker att hon ser möjligheter och förstår att det är något annat som krävs i fråga om 

arbetssätt och förhållningssätt: att man skulle kunna använda sig av Youtube till exempel för att 

vidga läranderummet och ta del av instruktionsfilmer och inspirationsmaterial, eller kanske ge 

som läxa. Men, hon använder sig inte av vare sig nätet och dess möjligheter eller sociala medier 

i sin undervisning även om hon menar att det finns en del lärare på skolan som gör det.  Det 

pågår ett projekt centralt där de samlar små filmer och lägger upp på portalen. Skolan har en 

egen Youtubekanal, några använder sig av Skype, och det finns även något projekt som 

involverar wikis, fastän många verkar tycka att det är ganska krångligt säger hon.53  

Tanken på skolan är att allt elevmaterial ska ligga tillgängligt på skolans portal, men Lea lägger 

inte ut sitt material där. Det material som ligger där som hon skulle kunna använda sig av 

tycker hon inte är bra utan hon föredrar att göra sitt eget eller åtminstone modifiera. Sedan 

upplever hon det som krångligt att hålla på att komprimera Powerpoint-filerna för att skicka in 

sitt eget och hon fastnar även på copyrightfrågor även om säger att hon vet att hon skulle få 

hjälp med det. Detta gör att hennes material inte är tillgängligt online. Hon brukar i stället 

kopiera upp häften med arbetsgång och kriterier och så vidare och dela ut, eller ibland maila ut 

material. 
 

Sen, så powerpointarna brukar jag maila till dom ibland, om det går. Annars kan dom alltid få komma och 
titta på dom igen. /…/ Eh, och jag har försökt att, också att lägga upp på, eh ibland funkar det inte att lägga 
upp dom på Drive heller, på Google [ett lagringsutrymme på nätet].54 
 

                                                

 
52 Intervju 21 mars av Annika Sandahl med bildlärare Lea på den privata 6-9 skolan Kometen. 
53  Skype är ett program som låter dig ringa gratis till andra via internet; En wiki är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och 
snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Den mest spridda wikin är uppslagsverket Wikipedia. 
54 Intervju 21 mars av Annika Sandahl med bildlärare Lea på den privata 6-9 skolan Kometen. 
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Lea uttrycker tydligt att hon upplever att skolan inte ligger i framkant digitalt, men säger också 

att utvecklingen av nya arbetssätt är på gång och att de har ju trots allt bara haft Google Apps 

sedan i augusti. 

4.3	  Lärare	  i	  en	  digital	  tidsålder	  

4.2.1	  Att	  underlätta	  och	  stödja	  kunskapsutveckling	  med	  nya	  metoder	  och	  arbetsformer	  
Flera av informanterna talar om vinster vad det gäller att få eleverna mer engagerade i 

undervisningen. Bild- och språkläraren My lyfter fram att speciallärarna på skolan har tagit sig 

an det digitala och att eleverna som har dyslexi till exempel får appar där de kan ladda ned 

ljudböcker direkt i telefonen. Bildläraren Ebba talar om hur hon får med sig elever på tåget 

genom att ge dem möjlighet att arbeta digitalt.  
 
Ebba - De elever som jag vet har svårigheter till exempel med finmotoriken. Då uppmanar jag dem att 
jobba digitalt istället så printar vi ut den bilden. Nu har jag även försökt få några att använda den som 
upplaga för att måla sina digitala skisser, och då har jag fått med även dem på tåget. Annars skulle de bara 
sitta och inte göra någonting. "Jag klarar inte av det här". Jobba digitalt! Det lossnar ju.55 
 

Även bildläraren på högstadieskolan Vintergatan vittnar om att det blivit skillnad för många 

pojkar då de kan arbeta digitalt med en del av uppgifterna och ser det som ett sätt att stärka 

deras självförtroende i bilden. Språkläraren i samma skola påpekar att det kunde vara ett plus 

rent skrivpedagogiskt att kunna arbeta digitalt då det medför mer processinriktat arbete och 

mindre rätt eller fel. 

4.2.2	  Stödet	  från	  ledningen	  i	  form	  av	  till	  exempel	  tid	  eller	  strukturer	  

Informanterna på den kommunala högstadieskolan Vintergatan talar om hur bra de tycker att 

skolan är och vilket stöd den erbjuder i form av studiedagar, konferenstid med mera. De har en 

anställd som har en del av tjänsten för att hjälpa och pusha övriga lärare att använda ny 

pedagogik och digitala medier och märker tydligt skillnad på hur skolan arbetar med dessa 

frågor nu. Jag upplever att informanterna har tydliga mål och samma riktning vilket tyder på att 

de är sampratade. 
 

Sanna - Jag är ju sån här lärspridare i vårt lag. 
Alice - Det är jag också! 
Sanna - Det finns en i varje lag som går på lärspridarmöte, och då är det då L som vi pratade om. Hon är ju 
vår it-mentor. Då är det hon som samordnar det, och då så går vi igenom, det är även från låg- och mellan. 
Då berättar dom sina bästa tips. Och så går vi laget runt och så berättar vi hur vi arbetar i vårt lag. Och 
sedan ska jag gå tillbaka, i eftermiddag ska jag informera om vårt förra möte då, då ska jag informera vad 
som togs upp och nya tips och så. /---/ Och så har vi it-cafe. Heter det så? När vi har studiedag ibland?56 

                                                

 
55 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
56 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
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Ebba, som är bildlärare på Tellusskolan har en kritisk inställning till hur skolan tar sig an de 

nya möjligheter de har och känns uppgiven. Hon sitter på gedigna kunskaper kring digitalt 

arbete och den digitala utvecklingen som hon inte nyttjar i sin undervisning, och hänvisar till att 

hon inte har tillgång till teknik, mjukvara eller tid för förberedelser. Lärarna har förvisso fått 

utbildning men hon tycker inte att det gjordes på ett bra sätt. Elevernas datorer kom en längre 

tid efter att lärarna fick sin fortbildning och det medförde att lärarna inte kom igång och att 

många därför gav upp. De nya fina interaktiva projektorerna misstänker hon att många lärare 

inte heller nyttjar mer än som projektorer. Pedagogiska diskussioner, personal med avsatt tid 

och utvecklingsarbete tror hon finns på skolan, men hon har ingen del i det säger hon.  
 
Ja, vi har fått utbildning i vissa verktyg som ledningen och dom i [XX] tyckte att vi skulle lära oss och 
sprida vidare. Sedan dröjde det alldeles alldeles för länge innan ungarna fick sina datorer, så folk gav upp, 
och helt enkelt sket i det, att använda det. Utan man, några använder det, några använder inte det. /…/ Jag 
tycker det var lite tråkigt att den inte, att det inte gick ihop tätt. Vi får verktyget, medan det är fräscht i 
huvudet, så kommer datorerna, och så ägnar vi oss en vecka, två åt att sprida det här till ungarna så att dom 
fattar. Hur kan jag använda det här, på ett smart sätt. Det har falerat. Det gick inte så bra.  
 

Bildläraren Lea på den privata 6-9 skolan berättar även hon om fortbildning som inte riktigt 

gick som planerat i och med att de inte kom ut på nätet. Hon verkar inte heller vara drivande i 

dessa frågor utan står lite utanför. Hon berättar om den fortbildning i film och animation som 

bildlärarna i koncernen fick i samband med nya läroplanen då de digitala delarna med film och 

foto blev obligatoriska. Men hon har fortfarande inte jobbat med dessa kursmål i 

undervisningen. 
 
Eh, och för min del, det var ju för ett tag sedan så var det en drive liksom, a men då, det var ju i och med att 
nya läroplanen kom. /…/ Så det känns som att då fanns det, då fanns det ganska mycket diskussion kring 
”Vad ska vi göra, hur ska vi jobba med det här, vad kan man…” Eh, men sen, aa, nej. Det är ju så mycket 
annat hela tiden. [skratt]57 
 

4.2.3	  Dåliga	  förutsättningar,	  till	  exempel	  bristfällig	  teknik	  och	  tidsbrist	  	  

En del av det som informanterna uppger som dåliga förutsättningar har redan tagits upp i den 

inledande presentationen. Men i detta avsnitt finns mycket stoff. Arbetet på den kommunala F-

9 skolan Galaxen präglas, som informanten My redan berättat, av ett avtal med en IT-leverantör 

som inte fungerade. Trots detta ger de sig på nya projekt för att se hur de kan utveckla 

undervisningen, men det blir svårt när det inte finns användarvänlig teknik menar hon. 
 
Vi försökte oss på med [att skapa] ett rum, förra året på skolwebben, där eleverna skulle lämna sina arbeten 

                                                

 
57 Intervju 21 mars av Annika Sandahl med bildlärare Lea på den privata 6-9 skolan Kometen. 
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och vi skulle kommentera dom digitalt och skicka tillbaka dom. Men det, det var också, svårgenomförbart 
alltså. Tekniken strulade. /…/ dels var det krångligt att ladda upp, och sedan kunde vi inte gå in och 
kommentera, utan då måste vi ladda det på ett annat...och så måste vi skicka tillbaka det. Det vart väldigt 
komplicerat. Så egentligen är det mycket enklare att maila fram och tillbaka och så. /…/ Men, så det är inte 
alltid den där nya tekniken är så användbar. /---/  
Och överhuvudtaget, lärare har ju undvikit, faktiskt, att använda datorerna på skolan de senaste åren. En 
lärare använder inte alls, därför att hon tycker... Det tar ju tjugo minuter att logga in. Så det gör ju också att 
dom är ovana, våra elever, att använda datorn i skolarbetet. Att skriva själva och så där, i och med att vi har 
bara en datasal.58 

 
Lea berättar om hur hon tycker att tillgången till teknik påverkar hennes möjligheter att 
genomföra undervisning i till exempel rörlig bild.  

 
Det var ju i och med att nya läroplanen kom, när digital film och foto blev obligatoriskt. Då, var det ju, kom 
det ju lite så här ”A, men det här borde köpas in till alla skolor”, men [suck] vi har ju inte fått allt det där, 
som sen skulle komma liksom. Så man får ju liksom lite trolla då, eller, a men, eller trolla, eller helt enkelt 
bara säga ”Ja, ni får använda ert eget material”.59 
 
 

Hon anger att de programversioner som de har tillgång till på skolans datorer nu när de är 

anslutna till Apps for Education är mycket mer begränsade än till exempel Word eller 

Powerpoint, och att det påverkar hur eleverna kan arbeta med programmen. Ebba saknar även 

hon ett bra bildbehandlingsprogram som Photoshop för att kunna ta upp bildmanipulation och 

retusch som ämne. Hon tycker att elevernas brist på kunskap i den typen av frågor är stor, och 

att det är olyckligt att det inte går att arbeta med detta. Hon berättar vidare om tekniska brister 

som påverkar hennes undervisning, så som frustrationen över att inte kunna installera program 

på ett smidigt sätt, vilket hon tycker är ett krav. Hon saknar också teknik som hon tycker att 

hon behöver för att kunna arbeta på ett bra sätt i bilden, och är tydlig med det faktum att hon 

inte har förutsättningar att på den här arbetsplatsen arbeta på ett sätt som gör att hon kan 

använda sig av sina kunskaper. Tid är en återkommande orsak till att informanterna blir 

restriktiva med att ta in ny teknik och undersöka nya arbetssätt. Tiden är en tydlig begränsande 

faktor tycker även Ebba och det återkommer många gånger under intervjun. 
 

I en utopistisk [sic!] värld så skulle det ha varit perfekt att ha en klassblogg, till exempel i bild. Årskurs nio 
i bild, och där alla fotar och lägger upp sin bild, så kunde man följa hur arbetsprocessen fortskrider kring en 
tavla, och hur alla gör. Det skulle ha varit perfekt, men jag har ingen tid för det helt enkelt.60 
 

4.4	  En	  ny	  lärarroll	  –	  farhågor,	  krav	  och	  möjligheter	  

Informanterna på högstadiet Vintergatan verkar vara uppbackade med fortbildning och 

strukturer för att dela kunskap i kollegiet, men fortfarande förmedlar de att det finns ett stort 

behov av mer kunskap. De är överens om att det är andra krav på lärare idag, och vikten av att 

                                                

 
58 Intervju 27 mars av Annika Sandahl med Bild- och Svenskläraren My på F-9 skolan Galaxen i Stockholms stad. 
59 Intervju 21 mars av Annika Sandahl med bildlärare Lea på den privata 6-9 skolan Kometen. 
60 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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hänga med i den pedagogiska och digitala utvecklingen. De uttrycker att det är fantastiskt med 

utvecklingen och ser möjligheter, men att det är tungt att hänga med, speciellt för de lärare som 

inte har de här kunskaperna med sig från början.  SO-läraren Max berättar att han vill känna sig 

trygg med hanterandet av tekniken och att han ser det som ett krav i denna digitala tidsålder. 

Men utöver dessa ”hänga med-frågor” hör jag även informanterna berätta om möjligheter.  
 

Alice - Jag tyckte att det, jag tycker att ganska ofta att det här med it, att jag har oftast en bestämd 
uppfattning hur jag tycker att det ska vara, men så kommer eleverna och säger "nämen, vi vill göra så här i 
stället. Det här passar oss bättre" Och då blir det ofta, och så ändrar man om och så där. Jag tycker att det är 
så häftigt, för då möts mina kunskaper och så det dom brukar göra, och så slås det ihop och då blir det, 
skitbra. /---/ Jag tycker ju att det är jättekul att hela tiden se, var är dom någonstans? Ja, men kan jag 
använda det, någonstans i min undervisning? För att liksom fånga dom på deras arena. Så att jag, det är ju 
så, det är tufft att hänga med. Jag håller med, men jag tycker också att det är en möjlighet till nya, alltså 
utvecklande saker. Alltså, det vore så tråkigt om. Det är så tråkigt om det är samma saker. Nu kan vi liksom 
utveckla vår egen lärarroll genom att försöka applicera den arenan här. /---/  
 
Alice - Man behöver inte uppfinna allting själv. Det finns ju så himla mycket, alltså...filmer, flippade filmer 
som ligger på Youtube, som du faktiskt kan använda. /…/ Det är inte det som är grejen att uppfinna allt, 
utan det är ju hur du undervisar och presenterar.61 

  

Bildläraren Ebba på Tellusskolan tycker även hon att det är viktigt att ta in ungdomarnas 

vardagsupplevelser av digitala medier i undervisningen och ser därmed möjligheter. Hon är 

själv aktiv på nätet och spelar bland annat online-spel. Hon vill ta tillvara kraften i det 

kollaborativa lärandet som hon ser sker ute på nätet. Hon ser både vad nätet kan erbjuda samt 

vikten av att ge eleverna den kunskap och de etiska riktlinjer de behöver.  
 

Ebba - Ja. Jag tror stenhårt på det, för att, det är ju morgondagens melodi! 
A - Vad tror du man har att vinna på det, att barnen arbetar tillsammans på det sättet? 
Ebba - Att man kan få dem att samarbeta bättre. I och med att vi använder deras verktyg och vi kommer in i 
deras värld. Utan jag tror att vi måste vara med, komma med i deras... Modern teknik och moderna sätt. 
Men samtidigt måste vi vara med och visa dem begränsningarna och ge dem de här etiska verktygen. Vad 
är ok och vad är inte ok? Var går gränserna? Vad är acceptabelt? För det är som du säger, gränserna blir ju 
utsuddade. Många tror att på nätet kan jag göra vad som helst, det finns ju ingen polis. Jag kan inte åka dit. 
Men, det finns!62  
 
 

Bild- och svenskläraren My ger uttryck för en diskussion som innebär att vissa skolor eller 

lärare till exempel inte vill ta in mobiler i undervisningen, medan andra tycker att det är ett 

viktigt arbetsredskap. Hon ser telefonerna som en resurs och berättar att hon tycker att barnen 

måste lära sig handskas med den typen distraktioner som en mobiltelefon innebär i alla fall, och 

stör de tar hon hand om telefonerna till lektionens slut.  
 

                                                

 
61 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
62 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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Det är också en fostran, hur gör man liksom, med mobilen. Däremot tar jag den om den stör. Men, eh, jag 
tar ju ibland själv upp mobilen och söker, snabbt, efter ord. "titta här", och så, och visar eleverna också. Så, 
där är väl en diskussion.63  

 

4.4.1	  Utmaningar	  och	  farhågor	  

Informanterna i gruppintervjun på högstadieskolan Vintergatan pratar om att man nu 
kommunicerar mycket mer med vårdnadshavare och elever via mail än i början när de började 
arbeta som lärare. Språkläraren Helena berättar att det är stor skillnad på den kontakt man 
förväntas ha. Man är också mer tillgänglig idag när man har smarta telefoner, och hon upplever 
det som om denna ständiga påloggning på något sätt gör att man arbetar mer.  

 
Helena - Jag har valt att ha det, men samtidigt kan man ju känna att ibland sitter man där lördagkväll i 
soffan och bara "vad är det här?" och så svarar man på det. Jag gör det för att jag tycker att det är skönt att 
få ur huvudet, annars är det en sån här grej "ja nu måste jag komma ihåg det här", men det är också en 
nackdel, många gånger. Att man alltid är online. /…/ Det har blivit så att man förväntas jobba mer, man 
jobbar mer också och man är ständigt påloggad liksom.64 
 

Flera informanter ifrågasätter att man använder digitala medier oreflekterat i undervisningen. 
Bild- och svenskläraren My ger exempel på en lärare som bad sina elever spela in en film om 
ett givet tema och att de då bara satte upp en webbkamera framför sig och spelade in. SO- 
läraren Max på Tellusskolan ser att även om styrdokumenten säger att skolan ska vara en del av 
världen utanför kan det nog, som utvecklingen ser ut idag, bli för mycket världen utanför som 
tar sig in i skolan, till exempel genom populärkulturen. Att man hanterar det i skolan säger han 
är ett viktigt krav för de som arbetar med ungdomar. 
 

Max – Man får ju in väldigt mycket av världen utanför, som egentligen har stått i alla styrdokument, att 
skolan ska vara en del av samhället utanför och nu är det det på riktigt. Men vi kanske får, med tonvikt på, 
lite för mycket av det här populärkulturen och för mycket av det som bara konsumeras i form av spel och i 
form av nöje och underhållning. /…/ 65 

 

Max tar även upp att elever som inte har svenska som modersmål kan få svårt att söka 
information på nätet. Språket håller inte riktigt när de ska söka, och webbsidor på deras 
hemspråk kanske inte har samma information tillgänglig. En av informanterna på Vintergatan 
tar upp frågan om hur man ska värna om läsförståelsen och hänvisar till att det på nätet ofta 
krävs en väldigt god läsförståelse. Språklärare ser det som ett orosmoment och pratar om att det 
till exempel kan bli svårt för många invandrarelever att ta till sig informationen där. 
En farhåga som Max på Tellusskolan uttrycker är att samtalet och dialogen blir lidande när man 
förlitar sig för mycket på att allt går att göra med teknik. Även Lea på privatskolan Kometen 
ger uttryck för att för mycket teknik kan störa den möjlighet som skolan har och vad det 
innebär att eleverna möts i grupp.  
 

Max - Vissa saker har jag haft svårt att se att det kan ersättas, eller att det kan, förbättra. Man pratar mycket 
om samtal. Det är svårt att ha, ett samtal och en bra dialog tycker jag, bara genom tekniken utan, det behövs 

                                                

 
63 Intervju 27 mars av Annika Sandahl med Bild- och Svenskläraren My på F-9 skolan Galaxen i Stockholms stad. 
64 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
65 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med SO- och Svenskläraren Max på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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fortfarande. Och det är lite lätt att tänka sig att man, hoppar över det... Att man förlitar sig lite för mycket på 
att allt går att göra.66 
 
Lea - Men det jag, så jag har väl också nån, jag vet inte om jag ska säga en konservativ syn. Nej, men jag, 
ja känner liksom lite att jag, det är, [2s] jag är inte så intresserad av tekniken för teknikens skull. Jag tycker 
lite att det är så här, a men i skolan, här är det ju, här finns ju möjligheten att… [4s] Det som skolan 
erbjuder är att dom är i grupp, att dom får feedback direkt från en lärare. Att dom visar upp saker för någon 
att man, man ser processen, att dom liksom frågar, får hjälp, att dom visar och säger hur dom har tänkt, att 
dom… Och att det finns något direkt i det, att man kan göra korta grejer i grupp med dom liksom. […] 
Liksom en annan typ av lärande, kanske. Tänker jag mig.67 

 

4.5	  Mediekunnighet,	  källkritik	  och	  kritiskt	  tänkande	  

Alla SO-lärarna tydliggör att de pratar mycket om källkritik i sin undervisning. Alice på 
högstadieskolan berättar om hur hon resonerar med eleverna kring hur viktigt det är att vara 
medveten och reflektera kring vem som uttalar sig till exempel på Wikipedia och vad det har 
för påverkan på den fakta man kan hitta där.  

 
Alice - Jag jobbar ju jättemycket med källkritik, jättejätte-mycket. /…/ Ja, ja alltså jag, på nåt vis känns det 
som att använder vi inte det, så blir det väldigt svårt att använda sig av allt det här andra [informationen på 
Internet].68  

 

4.6	  Hur	  talar	  lärare	  om	  att	  ta	  in	  elevers	  digitala	  vardagsupplevelser	  i	  skolans	  värld?	  

4.6.1	  Informellt	  lärande	  
Både informanterna på Vintergatan och SO-läraren Max på Tellusskolan kunde se kopplingar 
mellan informellt lärande från onlinespel i deras prestationer i engelska eller hur de väljer att 
kommunicera med online fast de sitter i samma rum. Andra kunskaper som syns är 
förtrogenheten i hur man kan arbeta med digitala medier. 

 
Ebba - Och då är det, det här egna arbetet avslöjar ju en hel del. För det är som du säger, några som inte har 
så bra kolla på att teckna med papper och penna, men så kan dom ha väldigt bra ideer vad gäller film och 
kan vara hejare på att fota...69 
 
Alice - Men jag tycker också någonting som är lite intressant också, det är att det är nästan lättare för dom 
att skriva till varandra, än att göra det muntligt. Vilket jag tror också, säkert, har att göra med precis det du 
säger. Att man har dom hära, att man kan ge feedback åt varandra via, jag med du vet när dom spelar Lan 
med varandra. Då ger dom ju, alltså då kommunicerar dom ju mycket på det sättet.70 

 

Lea på privatskolan Kometen uttrycker tydligt att hon inte är så intresserad av teknik för 
teknikens skull. Hon upplever att elevernas digitala vardag ofta stör när den kommer in i skolan 
och att eleverna har nog av den på sin fritid. Istället tycker Lea att man i skolan ska ta vara på 
de möjligheter som det innebär att vara i grupp och att ha en närvarande lärare.  

                                                

 
66 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med SO- och Svenskläraren Max på Tellusskolan utanför Stockholm. 
67 Intervju 21 mars av Annika Sandahl med bildlärare Lea på den privata 6-9 skolan Kometen. 
68 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
69 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
70 Lan är när ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna i ett lokalt nätverk (Local Area Network). Ofta är 
det för att spela datorspel mot varandra; Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan 
Vintergatan utanför Stockholm. 
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4.6.2	  Populärkultur	  	  

SO-läraren Max på Tellusskolan pratade om påverkan från populärkulturen och hur man kan 
hjälpa eleverna att tolka de intryck de får från populärkulturen. Han talade om kritiskt tänkande 
och förmågan att ifrågasätta normer.  

 
Nej man försöker hjälpa dom lite i vad som kan vara, alltså vad som är... Vad som är reklam och vad som är 
smart marknadsföring jämfört med vad som kanske är mer, ja sant, eller jo… men mer verkligt i alla fall. 
Och då möter man ju mycket motstånd. Eleverna har ju en uppfattning om vad som är rätt och hur det 
fungerar, vad som gäller och vad som råder./---/ Men när dom väl öppnar upp, så kan man nå. Då får man 
ju vara alert och med och vara vaken där.71  

 

Han uttrycker dock, som redan sagts i avsnitt 2.4.2, en farhåga för att populärkulturen riskerar 
att ta för stor plats i skolan och att det är något pedagogerna måste lära sig hantera. Han kan 
tänka sig att det skulle gå att ta in mer av den i skolarbetet, men uttrycker samtidigt att det är 
svårt att göra det på ett bra sätt då han inte hänger med i vad som gäller bland ungdomar idag. 

4.6.3	  Kollaborativt	  lärande	  bland	  lärare	  och	  elever	  

Informanterna på högstadieskolan Vintergatan är tydliga med att de är en grupp som är ute och 
tar del av det utökade kollegiet.  

 
Alice - Jag följer, jag är med i flera Facebookgrupper. Jag följer Twitter, bloggar, sånt som har med skola 
och utbildning att göra. /---/ Det är ju en otrolig arena vi har där, asså ja, som finns. 72 

 

Bildläraren Ebba tycker att det är en stor förbättring att kunna arbeta kollaborativt, och att det 
ökar delaktigheten. Hon hoppas att snart se mer av det arbetssättet gentemot elever för att 
kunna återkoppla inlämningsuppgifter till exempel. Även SO-läraren Max, på samma skola, 
berättar att de arbetar kollaborativt med till exempel diskussionsdokument nu sedan de fått 
datorer allihop, och att det är en klar förbättring att inte behöva träffas fysiskt hela tiden utan 
kunna bidra när man själv har möjlighet. Arbetssättet har inte slagit igenom riktigt mot elever, 
men det är på gång.   
 

Max - Ja men det gör vi, och det är väl det som har börjat ske nu när vi också har datorer allihop. Vi delar 
mycket diskussionsdokument kring saker och att man kan påbörja någonting och så kan andra delta när 
dom har möjlighet. Man måste inte alltid träffas fysiskt för hela processen, utan man kanske träffas först 
och så går det några dagar och så har alla hunnit på sin kammare sitta och fylla i samma och så tittar man 
igen. 
 

4.7	  Det	  digitala	  glappet	  och	  skolans	  kompensatoriska	  uppdrag	  

Genomgående för alla intervjuer var att de hade mycket att säga kring elevernas digitala 
färdigheter, och i många fall kring vilken kunskap skolan bidrar med. SO-läraren Max menar 
att han märker en övertro hos många vuxna på elevernas kunskaper att använda sig av digitala 
medier. Bild- och svenskläraren My berättar om de brister hon ser i elevernas kunskaper, och 

                                                

 
71 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med SO- och Svenskläraren Max på Tellusskolan utanför Stockholm. 
72 Intervju 25 mars av Annika Sandahl med fyra informanter på högstadieskolan Vintergatan utanför Stockholm. 
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att i dagsläget kan elever gå ut nian på skolan hon arbetar i utan att ha blivit digitalt rustade för 
den verklighet som möter dem sen. 
 

My - Det tycker jag är ett problem, att vi inte använder datorer. Att, det är inte naturligt för just våra elever 
att använda. /---/ Vi lärare förutsätter att eleverna kan det här, framför allt när dom kommer upp på 
högstadiet, så tror vi att dom kan det här. /---/73 
 
Max - Hos många ändå finns ju, många i personalen, eller många vuxna finns en förväntan att, "Men, 
ungdomar kan ju allt om datorer, och allt om internet för dom är ju där jämt!" /…/ Ja, liksom uppvuxna 
med en iPhone i ena handen och en dator där [pekar på bordet] liksom så, men när dom kommer till skolan 
och man ber dom kopiera ett dokument, eller skapa en mapp eller, "Va, vad då? Var då? Hur då, vart gjorde 
du det?" 74 

 

Bildläraren Lea talar om att hon tycker att det vore en bra idé att ha kurser som handlar om 
internet och dess möjligheter. Om skolan lyckas förmedla digitala färdigheter och kunskaper 
om internet borde det påverka elevernas förutsättningar. Bildläraren Ebba poängterar hur 
viktigt det är att vuxna är ute på internet och både ser och förstår den världen och vad eleverna 
möter där. Hon upplever att många är helt okunniga i dessa frågor och har därmed svårt att vara 
ett stöd för ungdomarna. 
 

Ebba - Det är inte alls så som många säger att "Ja men dom har koll, dom är mycket ute på nätet hela 
tiden." Dom har noll koll! Faktiskt. Och jag vet för jag som sagt har varit med i nätverk, i såndana sociala 
medier länge, jag har spelat och spelar onlinespel, länge. Så jag vet, jag känner till den världen. Tyvärr, 
även väldigt många vuxna kolleger fick aha-upplevelser att "Är det verkligen så, gör dom det? Tittar dom 
verkligen på såna saker" "Ja, det gör dom".75 

 

SO-läraren Alice på Vintergatan understryker att den digitala utvecklingen är en process, och 
skolan måste fortsätta arbeta med den hela tiden för att vara ett stöd för eleverna och visa dem 
alla möjligheter som finns. Det räcker inte med att implementera tekniken. 

5. Tolkning	  och	  resultat	  	  
 

I detta avsnitt gör jag en teoretisk bearbetning av resultaten som synliggjorts i analysen i det 

föregående kapitlet. Det övergripande syftet i studien har varit att få en bild av 

förutsättningarna som lärare har för att arbeta med digitala verktyg och metoder i 

undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta samt de nya krav som 

de upplever ställs på dem i en digital tidsålder? Jag intresserar mig för vad lärare anser krävs 

för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum. På 

samma sätt intresserar jag mig för vilka möjligheter och hinder de ser, och hur de uttrycker sig 

kring lärandet i en digital vardag. Genom att jämföra denna bild med teorier kring 

medieundervisning idag i fråga om till exempel Media- och informationskunnighet och 

                                                

 
73 Intervju 27 mars av Annika Sandahl med Bild- och Svenskläraren My på F-9 skolan Galaxen i Stockholms stad. 
74 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med SO- och Svenskläraren Max på Tellusskolan utanför Stockholm. 
75 Intervju 24 mars av Annika Sandahl med bildläraren Ebba på Tellusskolan utanför Stockholm. 
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deltagarkulturer vill jag skissa en samtidsbild. 

Min frågeställning i arbetet är: Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att 

använda sig av digitala medier i skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna 

använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig 

kring lärandet i en digital vardag? 
 

5.1	  Om	  produktion	  i	  medieundervisningens	  kontext	  	  

En ny digital klyfta uppstår i och med att det växer fram ett glapp mellan ungdomars 

vardagsupplevelser av digitala medier och skolans sätt att föra in ny teknik i skolan. I vardagen 

kan ungdomarna vara aktiva, kreativa och informella, medan skolan många gånger använder 

kunskaperna instrumentellt. För att jämna ut det glappet bör skolan intressera sig för och ta upp 

populärkultur och det informella lärandet i skolarbetet, men i och med att man arbetar med 

medier måste även eleverna lära sig att arbeta med kritisk analys av dem.76   

SO- läraren Max talade om påverkan från populärkulturen och hur man kan hjälpa eleverna att 

reflektera kring de intryck de får från den. Han menar att det är viktigt att eleverna blir 

medvetna om normer och hur de förmedlas via populärkulturen. Men han ger också uttryck för 

att han inte vill ha in mer av populärkulturens influenser i skolan då den för honom 

symboliserar ett oreflekterat konsumerande och ett tidsfördriv som man kanske borde begränsa. 

Detta sätt att uttrycka sig om populärkulturen, och även om elevernas vardagliga intryck från 

ny teknologi för den delen, känner jag igen från andra informanter. När vi resonerar vidare 

kring vilka eventuella vinster det kan medföra att ta in populärkulturen i undervisningen ger 

Max uttryck för att det känns svårt att föra in den i arbetet för att han har ”dålig koll”, vilket 

innebär att han omöjligt kan ligga före eleverna och veta vad som gäller i nuet. Känslan av att 

behöva ligga före menar jag är talande för den osäkerhet många lärare känner inför att ta in 

både populärkultur och elevernas egna erfarenheter av digitala medier och ny teknologi. Fler av 

informanterna var helt på det klara med vad informellt lärande innebär, inte bara för det 

livslånga lärandet, utan likväl för lärandet i skolan. Bildläraren Ebba till exempel berättade att 

när eleverna började arbeta med sina egna bildprojekt och utgick från sina egna intressen kunde 

de plötsligt visa upp drivna kunskaper i till exempel fotografi eller film och levererade 

ambitiösa och proffsiga arbeten. Andra informanter hade däremot inte samma tydliga bild av 

vad det informella lärandet innebar och att det skulle kunna tillföra någonting i undervisningen. 

Bildläraren Lea på privatskolan Kometen gav till exempel uttryck för att hon nog har en 
                                                

 
76 Buckingham (2007), s.112. 
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konservativ syn i frågan. Hon upplever att elevernas digitala vardag ofta stör när den kommer 

in i skolan och tycker att eleverna har nog av den på sin fritid.  

I de intervjuer jag genomförde var det flera informanter, och då alldeles speciellt SO-lärare, 

som talade om vikten av att lära ungdomarna kritisk analys, men det är ofta kopplat till 

källkritik och att fundera över vem det är som uttrycker vad. Däremot är inte kopplingen till de 

intryck eleverna får genom populärkulturen, eller andra aspekter av deras digitala vardag lika 

tydlig. Att öppna upp för elevernas vardagliga digitala upplevelser i undervisningen och utgå 

från det som ligger nära deras intressesfärer ökar motivationen och bidrar till ett för den 

enskilde eleven meningsfullt lärande. Genom att ta vara på möjligheten att reflektera kring 

materialet bidrar skolan till att eleverna får öva sig i kritiskt tänkande, som är så viktigt för att 

bli medvetna om normer och hur de förmedlas via till exempel populärkulturen.  
 

5.2	  Vikten	  av	  medieundervisning	  

Jenkins hävdar att många förespråkare för de nya digitala kulturerna ibland har uppfattningen 

att ungdomar tillägnar sig mediekunnande på egen hand utan vuxen inblandning eller 

vägledning.77 Han har tre argument för varför det synsättet är problematiskt. Det första är 

deltagarglappet, som innebär en ojämlikhet som finns vad gäller tillgång till nya 

medieteknologier. Det andra är transparensproblemet, det vill säga att man förutsätter att barn 

på egen hand reflekterar kring sina medieupplevelser. Den sista är den etiska utmaningen, att 

man förutsätter att barn kan utveckla nödvändiga etiska normer på egen hand.78 

I flera av intervjuerna har jag fått höra om ojämna förutsättningar vad gäller möjligheterna att 

arbeta med digitala medier i undervisningen. Det innebär att den skillnad som finns mellan 

elevers tillgång till digitala medier på fritiden får ännu större betydelse. Läraren My berättade 

till exempel om att det är så dåliga förutsättningar på hennes skola att en del lärare faktiskt helt 

låter bli att använda sig av digitala medier. Det innebär att de barn som gått där i värsta fall inte 

har ens har grundläggande kunskaper i digitalt arbete och har än mindre fått kunskaper i vad 

möjligheterna med nätet kan innebära, såväl privat, i skolan som senare i det kommande 

arbetslivet. Vad det gäller det som Jenkins kallar transparensproblemet menar jag att många 

lärare i skolan helt enkelt inte har tillräckliga kunskaper om internet och sociala medier för att 

förstå vad det är för slags kunskaper som elever skulle behöva när de vistas i den digitala 

världen, både i dag och i framtiden. Detta innefattar kunskaper om hur de skulle kunna arbeta i 

                                                

 
77 Jenkins (2006a), s. 12. 
78 Jenkins (2006a), s. 3.  



34 

skolan för att eleverna ska kunna tillägna sig digital kompetens. Den etiska utmaningen tänker 

jag kring på samma sätt. Det vill säga att det är väldigt olika hur man tar sig an den frågan på 

skolorna beroende på vad man har för kunskap på området. På högstadiet Vintergatan arbetade 

de aktivt med nätetik och bjöd även in föräldrar till föreläsningar för att utbilda och informera. 

SO-läraren Max på Tellusskolan berättade att lärarna i hans arbetslag arbetar aktivt med 

värdegrunden och att de då pratar mycket med eleverna om hur man agerar mot varandra på 

nätet. Han gav exempel på hur de brukar tala om den känslan av anonymitet som gör att många 

blir hätskare i tonen när de kommunicerar och att man inte alltid säger det som är lätt att skriva. 

Det handlar om vad som är godtagbart att göra på nätet och inte och vad man visar upp för bild 

av sig själv. I några andra av intervjuerna hörde jag inget om något sådant pågående arbete. 
 

5.3	  Att	  verka	  för	  ett	  reflekterat	  användande	  	  	  

Att verka för ett reflekterat användande är något som forskarna Jenkins och Buckingham uttalar 

sig om. Buckingham menar att målet ska vara att verka för ett mer reflekterat användande av 

medier istället för att fastna på tekniskt kunnande. 79 För att hjälpa ungdomarna att utveckla det 

måste de vuxna ha tillräckligt med kunskaper för att kunna handleda dem. Att eleverna själva 

många gånger har ett oreflekterat användande uttalades generellt av samtliga informanter. Till 

exempel berättade bildläraren My om hur oreflekterat hennes elever använde sig av mobiler. 

Men för att bli reflekterande användare måste man arbeta aktivt med de frågorna och jag fann 

att det var väldigt olika hur det är med den saken i skolorna som jag besökte. På 

högstadieskolan Vintergatan till exempel uppfattade jag att de var mycket medvetna om vilka 

mål de hade med att använda en viss teknik och att de reflekterade över vad den gjorde med 

arbetet i klassrummet. Informanter som jag talade med på två andra skolor gav däremot uttryck 

för något som i praktiken blev raka motsatsen till det Jenkins och Buckingham trycker på i 

fråga om att inte fastna på tekniskt kunnande. Bildläraren Ebba på Tellusskolan tyckte inte att 

hon hade möjlighet att ta upp bildmanipulation och retusch i bildundervisningen för att hon inte 

hade tillgång till Photoshop. Att hon saknade vissa program och hade dåligt med tid för att 

fortbilda sig, tillsammans med det faktum att det inte fanns en bra lärplattform resulterade i att 

hon upplevde att hon hade svårt att nyttja det faktum att eleverna faktiskt hade egna datorer. 

Trots att jag uppfattade henne som den mest kunniga kring nätet, sociala medier, spelkulturer 

och så vidare, gav hon uttryck för att möjligheten att förmedla dessa kunskaper var i hög grad 

avhängigt av tillgång till specifik teknisk utrustning eller ett visst program.  
                                                

 
79 Buckingham (2007), s.112. 
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5.4	  Deltagarkulturens	  fördelar	  

Jenkins menar att man genom att inspireras av, eller anamma, olika aspekter av deltagarkulturer 

får man möjlighet att utveckla de kompetenser och kunskaper som krävs för att använda 

tekniken på ett meningsfullt sätt.80 Det kan vara till exempel genom spridning av nytt material 

som podcasts, som jag vet att lärarna på Vintergatan arbetat med då de gjort radioprogram 

tillsammans med sina elever, eller genom att eleverna får producera egna whiteboard-

animationer som de lägger ut på YouTube för att redovisa eller förklara en historisk händelse.81 

Bild- och svenskläraren My på Galaxen har under flera år arbeta med digitala berättelser i 

klasserna som sedan lagts ut på projektets hemsida. Hon säger att då lyfts berättandet fram och 

möjliggörs av tekniken. Fokus blir hur eleven ska berätta sin historia istället för att de ska lära 

sig ett program. Även om samtliga informanter talade om vilken enorm källa till information, 

inspiration och kunskap nätet är, verkar det dock fortfarande mest vara utifrån ett 

konsumentperspektiv då vare sig lärare eller eleverna de undervisar ännu hunnit bli producenter 

i någon större utsträckning, i alla fall inte under skoltid. Men Jenkins menar att man ska ta 

tillvara på de många möjligheter att träna på sina sociala förmågor och att interagera i ett större 

sammanhang som deltagarkulturen ger. Han skriver att de nya mediekompetenserna ska ses 

som just sociala förmågor och inte bara individuella kunskaper att använda sig av för att 

uttrycka sig själv.82 Samarbetsskicklighet är en av de egenskaper som han förutspår blir viktiga 

i framtiden.83 En av de stora vinsterna med deltagarkulturen är just det kollaborativa lärandet. 

Även om jag inte sett mycket av detta i någon av skolorna jag besökt tycker jag mig se exempel 

på både kollaborativt och cooperativt arbete i grupp i undervisningen på Vinterviken. Där 

verkar de ofta arbeta tillsammans i grupp och driva olika slags projekt, med både kollaborativt 

eller cooperativa arbetssätt. Ett exempel är ett projekt där eleverna arbetade hemifrån och 

använde sig av Skype för att kollaborera kring uppgiften, just för att träna sig i det arbetssättet. 

Även lärarna på denna skola arbetar i grupper där de lär av varandra och inspireras, och de är 

tydliga med att de även är ute på nätet och till exempel tar del av det utökade kollegiet. Hur 

mycket de bidrar eller nätverkar därute vet jag inte, men de tar klart intryck av vad det ser och 

hör.  

                                                

 
80 Jenkins (2006a), s. 3. 
81 Det engelska ordet podcast har ännu ingen helt adekvat svensk term även om man ibland ibland hör podradio. Podcast är en 
metod att publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler eller film via internet.  
82 Jenkins (2006a), s. 4. 
83 Jenkins (2006b), s. 98. 
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6. Slutdiskussion	  
	  

6.1	  Fyra	  skolor	  med	  olika	  förutsättningar	  

Huvudsakliga syftet med att besöka skolor med olika förutsättningar var att få bredd på svaren 

från mina informanter, att höra om jag kunde se skillnader i vad lärare förmedlar i dessa frågor 

till exempel beroende på vilken kommun de låg i, eller om skolorna var kommunala eller 

privata. Vissa iakttagelser kunde jag också göra. En skola låg i en kommun där det verkade 

finnas medvetna och i dessa frågor drivande skolledare och det verkade ha stor betydelse för 

lärarnas förutsättningar att arbeta med MIK. Jag kunde också se hur drastisk påverkan på 

arbetet i en skola kunde bli när man inte har en fungerande IT-lösning. Underlaget är för litet 

för att kunna dra slutsatser kring till exempel hur förutsättningarna och arbetet med digitala 

medier är i privata skolor gentemot kommunala, men det har inte heller varit min avsikt. 
 

6.2	  Nya	  arbetsformer	  och	  skilda	  förutsättningar	  i	  arbetet	  med	  digitala	  medier	  och	  MIK	  	  

Några teman återkom kontinuerligt under intervjuerna när vi talade om vilka utmaningar 

lärarna såg i arbetet med digitala medier och MIK. Dessa var bristen på tid, tekniktrassel och 

vikten av att få stöd i utvecklingsarbetet. Att ta sig an nya verktyg och metoder tar både tid och 

kraft. Trasslande teknik och bristande stöd avskräcker snabbt lärare som har liten tidsmarginal 

och är beroende av att kunna genomföra sina lektioner. Det bäddar inte heller för att lärare 

experimenterar. Att få tid för fortbildning och utveckling, inte bara i starten utan kontinuerligt, 

är avgörande för att ändra arbetssätt. Den ständiga påloggningen togs upp av flera informanter 

som en annan stor utmaning. De nya arbetssätten, tekniken och tillgängligheten öppnar många 

dörrar, men medför också stora problem i form av till exempel känslan av att alltid behöva vara 

tillgänglig. Under gruppintervjun berättade informanterna om att det är stor skillnad på den 

kontakt (digital) man förväntas ha med vårdnadshavare och elever nu än när de började arbeta 

som lärare. Det blir till exempel svårare att avgränsa arbetet från fritid och kan göra det svårare 

att koppla bort och vara ledig. Vad den ständiga påloggningen och tillgängligheten innebär och 

hur man kan tänka kring det, både för lärare och elever, är en stor och viktig fråga som jag har 

varit tvungen att lämna.  
 

6.3	  Tänka	  nytt	  och	  tänka	  om	  -‐	  Dagens	  föränderliga	  lärarroll	  	  

Den digitala utvecklingen har gjort att det ställs andra krav på dagens lärare att hålla sig ajour 

med utvecklingen och bredda sin repertoar i fråga om undervisningsmetoder. Att ta till sig nya 

kunskaper och arbetssätt inom det område som jag undersökt är inte något som är förbehållet 
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endast medielärare, utan bör gälla generellt för lärare i grundskolan. En avgörande faktor för 

förändring i skolan är att lärare måste ha tillräcklig kompetens för att kunna avgöra om, när och 

hur digitala medier ska användas. Det är inte alltid det krävs kraftfulla datorer och avancerade 

program utan först och främst ett annat förhållningssätt. Det är inte nödvändigt att fullt ut 

behärska ett program eller ett område för att arbeta med det i skolan. I egenskap av lärare kan 

man i stället lägga fokus på att leda lärandet och få eleverna att reflektera kring de intryck de 

möter. Bland de informanter jag intervjuade såg jag flera exempel på att förändring var på 

gång. Flera av dem använde sig av digitala verktyg på ett väl avvägt och naturligt sätt i sin 

undervisning. Jag anser att lärare som anammar den didaktiska aspekten och ser de 

pedagogiska vinsterna vågar testa mer, släppa den tekniska kontrollen och prova sig fram 

tillsammans med eleverna i ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. Då kan användandet av 

de digitala verktygen i undervisningen verkligen göra skillnad.  Eleverna får en viktig 

förberedelse inför ett kommande arbetsliv där digitala verktyg och förmåga att samarbeta i stor 

utsträckning kommer att utgöra grunden för deras sätt att kunna lösa de arbetsuppgifter de ställs 

inför. 
 

6.4	  Skolledningens	  betydelse	  

Informanterna i denna undersökning var tydliga med behovet av en medveten och stödjande 

ledning på skolan, både ifråga om fortbildning och att få tid till att implementera de nya 

arbetssätten. Jag anser att förankringsprocesser för att få med sig både lärare och elever är 

avgörande. Vissa är nyfikna och tar snabbt till sig nya idéer och arbetssätt, medan andra av 

olika anledningar är mer avvaktande. Därför blir det än viktigare att man får möjlighet att förstå 

vilka vinster denna utveckling kan öppna upp för. Det behövs också en tydlig och stödjande 

struktur för hur man ska arbeta med pedagogiska och didaktiska diskussioner samt en 

fungerande kunskapsöverföring, till exempel genom goda exempel. Att förlita sig på eldsjälar 

och att de ska kunna inspirera och dra med hela skolan så att den utvecklas positivt är ingen 

hållbar idé. Det kan inte läggas på lärarna själva att ta reda på vilka möjligheter som finns idag. 

Självklart måste det även finnas teknik som fungerar och möjlighet att få hjälp om man som 

lärare får tekniska problem, annars fallerar det snabbt. Både rektor och huvudman måste ta ett 

helhetsgrepp om skolan ska uppfylla de krav som ställs i dessa frågor, och för att kunna göra 

det krävs att även de har tillräckliga kunskaper. Vartefter fler elever får tillgång till lärare som 

är digitalt bildade så kommer det att ställa högre krav på övriga lärare. De lärare som ligger 

långt framme i arbetet kommer att vilja arbeta på en skola där det finns strategier och 
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förutsättningar för utveckling. Det kan innebära stora problem i form av lärar- och elevflykt för 

skolor som av olika anledningar inte satsar resurser. 

6.5	  Den	  medie-‐	  och	  informationskunnige	  läraren	  i	  skolan	  -‐	  en	  fråga	  om	  slump	  	  

Oxstrand hävdar i sin avhandling att vilken medie-och informationskunnighet elever ute i 

Sveriges skolor får beror helt på slumpen och hur mediekunnig läraren råkar vara.84 Denna 

studie bekräftar Oxstrands påstående och visar att det borde vara en självklar del av skolornas 

uppdrag att eleverna får möjlighet att utveckla dessa kunskaper som en del av de verktyg som 

är nödvändiga när de väl kommer ut i arbetslivet. Strategier att det löser sig när vi får fler unga 

lärare saknar grund. Man kan ha precis lika bristfällig kunskap i dessa frågor som ung om man 

inte har intresse av dem.85 
 

6.6	  Slutord	  

Vi står mitt i ett paradigmskifte från analog till digital kunskap och det går snabbt! Smarta 

telefoner och läsplattor slog igenom för bara några år sedan, Youtube har ännu inte tio år på 

nacken och Facebook, Instagram och Kik är exempel på nya sätt att umgås.86 Vi är bara i 

början av att förstå vad det gör med oss och den värld vi lever i. Detta nya påverkar hela vägen 

från global nivå ned till umgänget på individnivå och nya kulturer utvecklas överallt. Skolan 

kan inte stå utanför denna utveckling utan måste ta sig an den och det lärande som finns i vår 

digitala vardag. Det finns nu datorer i de flesta skolor, och man har en mer eller mindre 

välfungerande digital infrastruktur i form av till exempel lärplattformar. Men det räcker inte 

enligt min mening, utan det krävs genomtänkta strategier för att implementera digital teknik 

och utveckla nya arbetsmetoder i undervisningen. Skolledningen har en nyckelroll och måste 

ha insikt i hur utvecklingen ser ut och möjliggöra utveckling genom att ge tekniska 

förutsättningar, utbildning och inte minst utrymme för pedagogiska samtal kring lärande och 

hur det förändras när man för in digitala medier i undervisningen. I nuläget innebär de 

olikvärdiga förutsättningar som dagens skolor har, att många barn och ungdomar riskerar att 

inte få möjlighet att utveckla dessa kunskaper i den utsträckning de har rätt till och behöver för 

att ta sig fram i dagens samhälle. Det är en demokratifråga och en fråga om livslångt lärande. 

Digital bildning borde därmed vara ett kompetenskrav för alla verksamma lärare, oavsett ämne. 
                                                

 
84 Oxstrand (2013), s. 48, 141. 
85 Ibid. 
86 Instagram är socialt nätverk och en fotodelningsapplikation. Kik Messenger är en chattapp för mobiler där man även kan 
dela foton, teckningar och röstmeddelande privat eller i grupp.  
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6.7	  Fortsatta	  studier	  

Många nya frågor har väckts hos mig under detta arbete. I mina fortsatta studier skulle jag 

gärna fördjupa mig i det nordiska perspektivet på medieundervisningen. Att utveckla tankarna 

kring det begrepp som jag kallar digital bildning är också av stor vikt. Hur man i skolan kan 

arbeta på ett sätt som ger eleverna de kunskaper de har rätt till, eller undersöka vilka 

förutsättningar lärare i skolan idag har att närma sig en digital bildning, skulle också vara 

intressant att undersöka.   
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Bilagor	  	  

 

Bilaga	  1	  -‐	  IKT	  och	  digitala	  medier	  i	  ämnenas	  kursplaner	  i	  Lgr	  ´11	  

Bild: 
Syftesmål: skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 
med olika material, 
 
Centralt innehåll 
I årskurs 1–3 
Bildframställning 
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av 
datorprogram. 
Redskap för bildframställning 
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa 
benämns. 
 
I årskurs 4–6 
Bildframställning 
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. 
•  Fotografering och filmande  samt  redigering i datorprogram. 
Redskap förbildframställning 
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och 
digital bildbehandling och hur  dessa benämns. 
 
I årskurs 7–9 
Bildframställning 
•  Kombinationer av  bild,  ljud  och  text  i  eget bildskapande. 
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 
•  Rättigheter  och  skyldigheter,  etik  och  värderingar  när  det  gäller bruk av bilder samt  
yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. 
Bildanalys 
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 
perspektiv kan utformas och framställas. 
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 
 
 
 
Samhällskunskap 
Syfte: Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 
kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 
Syftesmål: söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet, 
 
Centralt innehåll 
Åk 4-6 
Information och kommunikation 
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller 
framställs i medier och populärkultur. 
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 
 
Åk 7-9 



43 

Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika 
delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och 
grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 
• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. 
 
 
 
Svenska 
Syfte: 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska 
även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar 
information från olika källor. 
 
Centralt innehåll 
Åk 1-3 
Läsa och skriva 
• Handstil och att skriva på dator. 
Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och 
andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 
• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. 
Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. 
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 
 
Åk 4-6 
Läsa och skriva 
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. 
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 
vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra 
en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 
Berättande texter och sakprosatexter 
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. 
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 
Språkbruk 
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel 
skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext. 
Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 
intervjuer och via sökmotorer på Internet. 
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 
 
I årskurs 7–9 
Läsa och skriva 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp byggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i 
digitala medier. 
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• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
Tala, lyssna och samtala 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika 
hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 
Berättande texter och sakprosatexter 
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur 
uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 
Språkbruk 
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte 
man kommunicerar. 
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och 
sammanhang. 
Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 
• Hur man citerar och gör källhänvisningar. 
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuunderlag	  i	  form	  av	  en	  tankekarta	  

 

 


