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Abstract:

The purpose of this essay has been to seek understanding of how young people in high school and 

adult education experience the use of educational media tools in teaching. Examples of questions 

submitted material has been: What are the positive and negative experiences of ICT in the 

classroom?

The essay is of a qualitative nature, in which five students were interviewed about their experiences 

of ICT in the school environment. The result is analyzed from a sociocultural perspective and from 

an inward-student perspective.

The results showed that students felt that it was difficult to absorb many of the ICT facilities as 

sources of knowledge in the school environment. Due to lack of quality in teaching material and 

difficulties of the pupils to sort out the important information of the injected
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1 Inledning

Under en resa mellan Gullmarsplan och T-centralen, har jag lyckats läsa min mail, kollat nyheter, 

beställt biobiljetter, pratat med kusiner på andra sidan jorden, läst nyheterna i NY och avbeställt en 

läkartid, allt utan att ha en verbal kommunikation. Vi sitter på tunnelbanan, vuxna som små, och 

tittar  på  små  mobilskärmar,  som  låter  oss  kommunicera  och  söka  kunskap  nonstop. 

Informationsflödet har ingen dygnsrytm, inga öppettider. Flödet finns alltid där, det är alltid öppet, 

redo att besvara alla våra frågor. I dagens västeuropeiska samhälle har digitala medier kommit att 

bli en lika vanlig företeelse i hemmen som ett fungerande kylskåp. Den digitala tekniken tillåter oss 

att alltid vara nåbara, att alltid kunna få tag på den allra senaste informationen, musiken, filmerna.  

Den senaste utvecklingen inom teknikområdet möjliggör att alltid ha informationen nära till hands, 

vi är inte längre styrda av att befinna oss på en viss plats för att kunna tillgodogöra oss teknikens 

möjligheter.

Att inte kunna hantera den nya tekniken i vårt samhälle skulle kunna jämföras med att inte vara läs- 

och skrivkunnig. Det har blivit en demokratisk rättighet att kunna tappa in i informationsflödet, och 

skolans uppgift är att hjälpa till med utvecklingen av den kunskap, som alla oavsett kön, religion, 

socialbakgrund ska kunna hantera för att inte hamna utanför när de kommer ut i arbetslivet i vår  

digitaliserade värld (Jedeskog, 2000:18). Skolans uppgift är att forma goda samhällsmedborgare, 

och med den nya tekniken hoppas man kunna fostra samt lära fler all den kunskap som samhället 

kräver, mycket snabbare (Jedeskog, 2000:22). IT i skolan ska effektivisera undervisningen och alla 

typer av elever med olika inlärningsbehov, är tänkta att med teknikens hjälp tillgodogöra sig den 

undervisning som är tänkt för alla (Jedeskog, 2000:19). 

Jag  studerar  på  den  kompletterande  lärarutbildningen  på  Södertörns  Högskola,  och  har  under 

studietidens  gång  funderat  kring  hur  vi  bör/ska  använda  oss  av  digitala  medier  som 

undervisningsteknik.  Vilka mediepedagogiska lärandeverktyg används? Och hur upplever eleverna 

dessa verktyg? Detta är några av frågorna som kommer att beröras i detta kvalitativa arbete. För att 

analysera mitt material har jag valt en sociokulturell ansats. Den sociokulturella ansatsen menar, i 

likhet med John Dewey att kunskap skapas i samspelet med andra individer. För att kunskapen ska 

kunna  få  fäste  hos  eleverna  måste  kunskapen  som  ska  förmedlas  vara  kopplat  till  elevernas 

erfarenheter och den samhälleliga kontext de befinner sig i (Säljö, 2000:34). 
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1.1 Historisk bakgrund

Jag  skulle  vilja  påstå  att  människan  till  sin  natur  är  nyfiken.  Nyfikenheten  ser  jag  som  en 

förutsättning för att vi ska lära oss de olika sociala och kulturella koderna som omger oss.  Men 

nyfikenheten har en baksida. I takt med att vi lär oss nya saker och uppfinner ny teknik, väcks även 

vår överlevnadsinstinkt. Det är en överlevnad som i vårt moderna samhälle kanske inte handlar om 

att överleva rent fysiskt, utan mer en mental och kulturell överlevnad. Olika sociala normer och 

kulturella  yttringar  kämpar  mot  ny  teknik/kunskap för  att  få  bibehålla  sin  position  i  samhället 

(Rostwall, 2008:38).

När det kommer till dagens skola, finns det många gamla traditioner som blivit så inpräntade i vårt 

sett att se på utbildning att det är svårt att ifrågasätta dem (Rostwall, 2008:31-36). Trots detta sker  

det ständigt en massa förändringar i skolan. Samhället omvandlas och expanderar ständigt, och i 

takt  med  att  vi  får  ny  teknologi  förändras  våra  normer/värderingar.  Skolan  förväntas  vara  den 

institution  som  står  i  fronten  för  att  ny  kunskap/teknik  ska  implementeras  och  komma  ut  i 

samhället,  då skolan  i  vår  kultur  är  den institution  som ansvarar  för  de  framtida  medborgarna 

(Lundmark,  2000:107).  Detta  sätter  press  på  skolan,  som vill  behålla  sina  traditionella  ramar, 

samtidigt  som den måste försöka leva upp till  olika samhälleliga påtryckningar som kräver,  att 

skolan håller sig ajour och fostrar framtidens medborgare och inte gårdagens. 

När det kommer till ”ny” teknologi i skolan, så har det förts en debatt om användningen av 

teknologin i skolan sedan 1920-talet (Jedeskog, 2000:22-23). Då var det radion som skulle tas in 

som ett skolpedagogiskt medel, tätt följt av både tv och film. Alla dessa nämnda medier har lämnat  

någon form av spår i undervisningen (Jedeskog, 2000:23). Vi minns alla lektionerna i engelska och 

franska med kassettbandspelarna, och många gillade förmodligen historietimmarna eller  

biologitimmarna som spenderades framför en dokumentärfilm. Under sextiotalet började 

diskussionen kring vad som då kallades undervisningsteknologi att föras. Inspiration hämtades från 

näringslivet och de främsta  intresset var de tidsmässiga vinsterna som kunde göras i 

undervisningen, då tekniken skulle effektivisera undervisningen (Jedeskog, 2000:24-76) 

På sjuttiotalet undersöktes åter lämpligheten av datorer i skolmiljön, vad kunde de användas till? 

Material  samlades  in,  men  projektet  fick  inget  genomslag  i  skolkulturen.  Istället  förespråkade 

skolan  dialog  mellan  lärare  och  elever  och  en  mer  hemlik  skolmiljö,  och  man  gick  ifrån 

näringslivsmodellen där tidsmässiga vinster varit det centrala (Jedeskog, 2000:27).
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Under  åttiotalet  kom datoranvändningen  i  skolan  åter  på  tal,  men åttiotalet  var  ett  ambivalent 

årtionde för teknologin i skolan. Idéerna om hur datorn skulle användas, skiftade från att under 

åttiotalets början fokusera på att lära eleverna programmering, till att med ett mellanrum på två år  

slå  på  trummorna  för  olika  tankar  som:  ”Teach  student  to  think  not  just  program  (1984)”, 

”individualize instructions and increase test scores (1986),” Use computers as tools, like adults do 

(1988)”. På nittiotalet ändrades perspektivet och gick ifrån datoranvändningen i skolan som något 

som stod separat utanför de vanliga skolämnena, till att mer se datorn som ett komplement till de 

redan existerande ämnena (Jedeskog, 2000:20).
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2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att söka förståelse kring hur elever i gymnasiet samt på Komvux, ser på 

användningen av  digitala  medier  i  undervisningssammanhang.  Vad har  de  för  erfarenheter  och 

perspektiv på användningen av digitala medier i undervisningssammanhang?

2.1 Frågeställning 

Frågeställningarna som kommer att behandlas är:

● Vad finns det för positiva/negativa aspekter med en mediepedagogisk undervisning utifrån 

ett elevperspektiv?

● Hur tror eleverna att lärarna resonerar kring digitala medier i undervisningen?

● Vilka föreställningar värderingar lägger eleverna in i användningen av IKT?

7



3 Tidigare forskning

Elisabeth  Lundmark,  skriver  i  sin  avhandling  Uppdrag  lärande  och  it_Pedagoger  om 

utvecklingsambitioner på skolans arena (2000) om vilka positiva samt negativa erfarenheter hennes 

informanter  har  kring  användningen  av  IT  i  skolan.  Lundmark  utgår  ifrån  ett  sociokulturellt 

teoretiskt  perspektiv  som innebär  att  hon  ser  skolan  som en  specifik  kontext,  med  sina  egna 

kulturella uttryck och ramar som styr handlingsutrymmet, alltså vad som är möjligt att säga och 

göra innanför skolans väggar. All kunskap som skapas inom dessa ramar sker genom interaktion 

människor emellan (Lundmark, 2000:11-12,21).  Lundmarks empiri består av observationer och 

intervjuer som gjorts inom en tidsram på 3 år,  med 17 olika pedagoger verksamma inom olika 

pedagogiska miljöer från förskolan upp till gymnasiet.

Avhandlingens respondent urval kom till i Sandvikens program Uppdrag lärande vars syfte var att 

skapa  utvecklingsmöjligheter  för  pedagogerna,  i  sina  perspektiv  på  lärande  med  hjälp  av  IT 

(Lundmark, 2000:110). Lundmark slutsats i  avhandlingen var att  pedagogerna i  undersökningen 

hindrades från att  fullt  ut  kunna använda sig av många av deras kreativa tankar  kring lärande. 

Lundmarks respondenter menade att det tillkommit många nya organisatoriska uppgifter i den nya 

lärarrollen  som  krävde  tid.  Tid  som  var  tvungen  att  hämtas  från  den  ordinarie  schemalagda 

arbetstiden. Vilket i sin tur resulterade i att många av de kreativa idéerna som pedagogerna ville  

pröva med hjälp av IT inte gavs något utrymme för att förverkligas (Lundmark, 2000:195).

Vidare visade avhandlingen  att respondenterna i undersökningen var mer än villiga att försöka 

förstå den nya tekniken, och många gånger genom ren och skär envishet löste tekniska problem som 

stod utanför deras kunskapssfär och alltså inte alls hade en teknikfientlig attityd till IT, som brukar  

var en av allmänhetens vedertagna förklaringsmodeller till varför förändringar i skolan går så trögt 

(Lundmark, 2000:196-97).

Den nya lärarrollen i Lundmarks resultat påvisade även något som diskuteras i Gunilla Jedeskogs 

studie kring förhållandet mellan lärarrollen och datoranvändningen internationellt (Jedeskog, 2000). 

Jedeskog tittar på förändringarna i lärarollen med hjälp av olika teorier om makt och kunskap, och 

menar att introduktionen av datorer i klassrummen måste ske i takt med förändringar av den övriga 

klassrumsmiljön. 

Uteblir denna process kan det lätt bli så att lärarna ser datorn som ett hot som fråntar dem auktoritet  

och som utökar deras arbetsbörda menar Jedeskog (Jedeskog, 2000:21). Hon kommer även fram till 

att  de  olika  internationella  studierna  visar  en  ny  begreppsapparat  kring  den  traditionella 
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begreppsapparaten  på  lärarrollen.  Det  pratas  om  manager,  taks-setter,  guide,  accompanist, 

coordinator,  explainer,  leader,  resource,  a  fellow,  co-learner  och  så  vidare  (Jedeskog,  2000:45) 

Detta innebär att lärarens yrkesskicklighet åsidosätts till  förmån för de nya begreppen som alla 

fokuserar  på  läraren  som  en  form  av  guide,  som  ska  leda  eleverna  genom  den  snårskog  av 

information som den nya tekniken medför (Jedeskog, 2000:26,45). 

I boken Children and their changing media environment_a European comparative study (2001) har 

forskarna tittat på hur medieanvändningen hos unga från förskolan upp till gymnasieskolan i tolv 

europeiska länder ser ut. 

Frågorna som forskarna sökt att besvara har varit vilka attityder elever har kring användningen av 

olika medier i skolsammanhang och i hemmiljön. Forskningsresultaten varierar från land till land, 

delvis för att utbredningen av datorer/internet varierar i de olika länderna (Livingstone, 2001:126).

Men forskarna kommer fram till att eleverna använder olika medier för olika syften. Många av 

resultaten visade även att eleverna kopplade datorn till studier, och därför valde att inte tillbringa 

lika mycket tid framför datorn som framför tv när de hade fritid hemma (Livingstone, 2001:228). 

Studien påvisade även att det var svårt för lärarna att hålla sig ajour med den nya tekniken. Nya 

programvaror, funktioner och applikationer som ständigt utvecklades, gjorde det svårt för lärarna att 

tillgodogöra sig tekniken. Vilket resulterade i att många av de tillfrågade lärarna i studien, kände sig 

oförberedda  att  undervisa  med  hjälp  av  datorn/internet,  eftersom  de  ansåg  att  de  inte  kunde 

tillhandahålla den senaste tekniken i undervisningen och inte var lika uppdaterade som sina elever 

(Livingstone, 2001:237). 

Patrik Hernwall diskuterar i en artikel kring hans pågående forskning i Norge hur IKT i skolan 

påverkar barn med mångkulturell  bakgrund. Hernwalls empiri  bestod av elever i  multikulturella 

områden i förorter till Oslo som under en tidsspann av tre år följdes för studiens syfte. Forskningen 

bed-revs bland elever mellan 6-16 år (Hernwall,  2006:179-81).  Hernwall  menar att den digitala 

teknologin har blivit en viktig faktor för barns kunskapsförståelse. Något som tydligt framgår i hans 

forskning, där elever med annan kulturell bakgrund en den norska tydligt visade sidor av sig själva 

med hjälp av tekniken som introducerades (powerpoint, datorn, internet) som tidigare varit dolt för 

deras klasslärare (Hernwall, 2006:184). Hans forskning visade att dessa färdigheter var svåra att 

omvandla till betyg vilket gav lärarna problem i hur de skulle hantera de positiva effekterna bland 

eleverna till följd av den nya tekniken (Hernwall, 2006:186). 

Många forskare har intresserat sig för datorn och internet och alla möjligheter sådan teknik kan 

bidra till att skapa, Arvid Löfgren skriver till exempel:
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...what ought to be focused is how we as humans use the new technique , how we change 

our actions and ways of thinking as a consequence of this usage (Hernwall, 2006:19).

Vår  värld är  nu mera en  digitaliserad  värld,  där  ingen ifrågasätter  tekniken.  Vi  vet  hur  vi  ska 

använda tekniken för våra vardagsbehov. Det som de ovannämnda forskarna försöker finna kunskap 

kring, är hur denna användningen påverkar dels vår syn på kunskap och vad och hur vi lär oss. 
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4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

 4.1 IKT

IKT är en förkortning på informations- och kommunikationsteknik, som ofta används som begrepp 

när man försöker placera in IT i en pedagogisk kontext, nämligen skolan. Det finns ibland lite väl  

utopiska visioner om vad IKT ska kunna bidra med. IKT i  skolan ska lösa många av de olika 

problem som skolans pedagogik inte lyckats lösa. I boken  Utm@ningar  och E-frestelser_IT och  

skolans lärkultur  (2002) diskuteras hur IKT möjliggör  nya former av interaktivitet,  dels mellan 

människa och datorerna, men även mellan människor, som bidrar till en aktivitet hos eleverna. Och 

att denna aktivitet hos eleverna bidrar till att ny kunskap bildas (Säljö, 2002:170). 

IKT ska alltså ses som ett sätt att integrera tekniken i de olika skolämnena för att på så vis bidra till  

en mer stimulerande lärande miljö för eleverna. Jag kommer att använda mig av förkortningen IKT 

när  jag pratar  om IT teknik  i  skolan.  Och då  tekniken huvudsakliga  mål  varit/är  att  stimulera  

elevernas inlärningsprocesser med hjälp av olika IT, eller digitala medier som hjälp. 

4.2 Media 

Det finns många olika typer av medier. Det flesta sammankopplar dock ordet media till IT-teknik, 

alltså datorer, internet, videoapparater, m.m. Jag kommer dock att använda ordet media i en vidare 

mening. Media i denna undersökning kommer att innefatta dels olika typer av tekniska verktyg 

såsom powerpoint, videoklipp från youtube, musik, overhead och digital kameror. Men även böcker 

och tidningar kommer här att innefattas av mediabegreppet, trots att dessa redskap enligt mig inte 

längre tillhör den första allmänna definitionen. 

Anledningen till den vidare definitionen som även kommer att inkludera traditionella medier, gör 

jag på grund av att många av de ITK hjälpmedel som skolan använder sig av är utformade enligt 

samma principer som de traditionella medierna, alltså läroböckerna (Säljö, 2002:176,187). 

Det finns en tröghet i samhällets syn på vad som är kunskap tror jag, där vissa saker så som diagram 

och tryckta böcker med ren text, antas vara av en mer objektiv och vetenskaplig form, en låt säga en 

tecknad film, som genom bild, färg och ljud skulle kunna förmedla samma typ av information som 

något av de traditionella medierna. I boken Utm@ningar och e-frestelser diskuteras vilka historiska 

ramar som IKT måste försöka leva upp till. 

De digitala  läromedelets  förträfflighet  brukar  oftast  diskuteras  i  termer kring  deras  förmåga att 

införliva många olika sinnesintryck för att nå ut med sitt kunskapsmål. Den digitala pedagogiken 
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tillåter elever att delta aktiv i sin kunskapsinhämtning tack vare det digitala mediets hypertextuella 

struktur (Säljö, 2002:186). 

Den  hypertextuella  strukturen  innebär  att  användaren  själv  genom olika  val,  kan  skapa  sig  en 

ickelinjär bild av ett fenomen. IKT erbjuder användaren ett sätt att själv strukturera ordningen för 

sitt  lärande,  med  hjälp  av  bild,  ljud  och  rörelse  (Säljö,  2002:187).  Men  samtidigt  kan  inte 

utformningen av dessa medier ta sig vilka uttryck som helst, då vi bygger vår kunskap på överföring 

av det vi tidigare haft kunskap om. Detta innebär att IKT verktygen måste vara igenkännbara för 

användaren och därför ofta följer de traditionella mediernas utformning i val av bilder layout osv 

(Säljö, 2002:177). 

4.3 Sociokulturellt perspektiv 

Teorierna kring det sociokulturella lärandet hämtar sin inspiration från den ryske psykologen Lev S. 

Vygotskij som menade att kunskap är knutet till ett socialt och kulturell samspel, där kunskap kring 

en kultur förmedlas via samspel och kommunikation mellan olika individer (Imsen, 2009:50-51). 

Det centrala i Vygotskijs teori kring kunskap, är kommunikationen mellan individer. Det är i olika 

typer  av  samspelet  och  aktiviteter  som Vygotskij  menar  att  ny  kunskap  kan  förmedlas  mellan 

individer (Imsen, 2009:50-51).

Vygotskij  menar  att  barn  har  olika  utvecklingsnivåer.  De  två  utvecklingsnivåerna  som  det 

sociokulturella  perspektivet  bygger  på är  att  det  första  kunskapsstadiet  i  ett  barns  liv,  drivs  av 

biologiska faktorer. Barnet är från början riktad till att samspela med andra och behöver söka sin 

omgivnings uppmärksamhet för att få sina behov tillgodosedda (Säljö, 2000). I det andra stadiet 

börjar  de  biologiska  drivkrafterna  att  göra  sig  mindre  hörda  och  övergå  i  att  barnens 

socialkontext /kultur påverkar vad de lär sig och hur de lär sig (Säljö, 2000:36). 

Det sociala kulturella utveckling hos barnet  bedrivs kommunikativt. Detta innebär att kunskaper 

och  färdigheter  förmedlas  och  lärs  genom  kommunikation  med  andra  samhällsindivider.  För 

Vygotskij innebär detta att lärandet handlar om att förstå de olika strukturerna som ett samhälle 

bygger på,  samt att kunna använda de verktygen för att avkoda strukturerna och göra sig förstådd i 

sin egen kultur. Detta innebär att individen måste förlita sig på sina egna erfarenheter och andra 

personers kunskaper, som ges i en aktiv dialog för att avkoda samhällets normer och strukturer 

(Imsen, 2009:312).
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Det sociokulturella handlande, innebär att våra kommunikativa handlingar är kopplade till  olika 

fysiska praktiker eller artefakter (miniräknare, datorer, leksaker, redskap osv) som hjälper oss att 

förstå och förmedla olika typer av kunskap som är kopplade till artefakterna (Säljö, 2000:37). 

Den första socialiseringen sker oftast dolt, man kan prata om en dold pedagogik, då den pågår i  

mindre  gemenskap  i  form  av  ens  direkta  familj.  Här  ges  individerna  de  mest  grundläggande 

färdigheterna för att kunna hantera sin sociala omgivnings normer och värderingar (Säljö, 2000:40-

41). 

Den institution som vårt samhälle har skapat för att vidare utveckla dessa färdigheter är skolan. Här 

skiljer sig formen för hur kunskap överförs, från att ha varit en dold pedagogik där barn lärt sig  

olika färdigheter  i  samband med att  kraven på dessa  färdigheter  aktualiserats  i  hemmet  (Säljö, 

2000:41), till att i skolan få detta perspektiv förskjutet från lärandet via handlingen till att lära för 

lärandets skull. Vad som ska läras sätts inte in i ett behovskunskap i presens, utan eleverna rustas 

med kunskap som de kan ha nytta av i framtiden. Säljö kallar denna frånkoppling från elevernas 

faktiska kunskapsbehov för dekontextualisering och menar att den bidrar till skapandet av många av 

de problem som skolan har, när det kommer till att få eleverna att ta till sig kunskap. Detta för att de  

inte har tidigare erfarenheter att koppla till den nya kunskapen och heller inte ges möjligheter att 

omvandla den nya kunskapen till egna erfarenheter genom handling (Säljö, 2000:41).

Vygotskij  menar  att  läraren  alltid  ska  utgå  från  de  erfarenheter  eleven  har,  och  är  därför  en 

förespråkare av anpassad undervisning där elevernas kunskapsmål alltid knyts till  deras tidigare 

erfarenheter. Men samtidigt som Vygotskij förespråkar att läraren ska utgå från elevens tidigare 

erfarenheter för att planera en så betydelsefull undervisning som möjligt, menar Vygotskij att: 

Pedagogiken  bör  inte  orientera  sig  mot  gårdagen  i  barnets  utveckling,  utan  mot  

morgondagen (Vygotskij, 2001:334)

Vilket innebär att pedagogen ska introducera nykunskap som står utanför Elevens erfarenhetssfär. 

Lärarens roll blir då att genom dialog handleda eleven till dennes egna kunskap (Imsen, 2009: 315-

317). 

Det sociokulturella perspektivet innebär att vid alla former av aktiviteter, att vi som individer lär oss 

saker eller får våra förställningar bekräftade (Säljö, 2000:47). Vygotskij pratar om den proximala 

utvecklingszonen, och menar att de uppgifter/färdigheter ett barn inte klarar av på egen hand, men 

som denne skulle klara med hjälp av att lösa problemet i grupp eller med hjälp av en vuxen, utgör 
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den proximala utvecklingszonen (Säljö,  2000:9).  Denna  hjälpande hand som genom interaktion 

hjälper eleven till att själv förstå och ta till sig ny kunskap, kallar Vygotskij medierande (Imsen, 

2009:316).

Det medierande stödet leder till att barnet kan ta till sig information som lede till att hon/han klarade  

av uppgiften, och kunde omvandla den erfarenheten till sin kunskap. Detta innebär att individen vid 

ett  senare  skedde  kan omsätta  kunskapen  vid  en  liknade situation  genom att  ta  tillvara  på  sin 

erfarenhet (Imsen, 2009:318). Detta att kunna omsätta tidigare erfarenheter i framtida situationer 

som  påminner  om  den  tidigare  erfarenheten,  menar  Säljö  är  det  riktiga  lärandet  enligt  ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000:13).

Frågan som blir viktig ur ett sociokulturellt perspektiv, blir då vad som lärs? Man menar att ur ett 

sociokulturellt  perspektiv  att  undervisningen  bör  vara  relaterad  till  elevernas  verklighet  och 

erfarenhet (Säljö, 2000:27) Elevernas erfarenheter ses som en tillgång, där kunskapsutveckling bör 

ta avstamp (Imsen, 2009:318-319). Individer slutar aldrig att lära. Lärandet utvecklas via samspelet 

med andra individer, och är ett av huvudpunkterna för det sociokulturella perspektivet, samspelet 

bidrar till att individer tar del/utbyter ny kunskap (Säljö, 2000:28). 

Den nya tekniken medför ett nytt kunskapsbehov, vilket är en inbyggd del av den nya tekniken 

(Säljö, 2002:17). Detta formuleras i den sociokulturella teorin som medierande kunskap, alltså att 

vårt tänkande är färgat av den sociala kulturen som vi tillhör och dess olika intellektuella redskap 

(Säljö, 2000:81).

Men vad innebär det att anta ett sociokulturellt perspektiv för min undersökning? Jag menar att då  

skolan är en arena som kräver samspel mellan elever-elever samt lärare att detta perspektivet är 

viktigt. Det har framkommit i mitt material att IKT främst används i grupparbeten, alltså där elever 

måste förhålla sig till andra individer för att uppnå önskade kunskapsmål. Detta betyder enligt det 

sociokulturella perspektivet  att  ny kunskap skapas  och förmedlas under dessa arbeten.  Som jag 

nämnt i tidigare avsnitt kring media, så förutsätter media en dialog mellan teknik och användaren, 

alltså en form av kommunikation där det enligt den sociokulturella perspektivet uppstår kunskap.

Därför anser jag att det sociokulturella perspektivet är av intresse i mitt arbete, där fokus ligger på  

elevers erfarenheter kring media i undervisningen.
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4.4 Kunskap 

Vad som anses vara legitim kunskap är något som är föränderligt och kontextuellt bundet. Vad som 

är  viktig  kunskap i  en  kultur  kan  anses  vara  humbug i  en  annan,  där  man värde  sätter  andra 

föreställningar. 

Skolan har som uppgift att utrusta sina elever med relevant och för den kulturen riktig kunskap. 

Lärandet ses som en process där gamla kunskaper ersätts eller fördjupas med ny kunskap (Rostwall, 

2008). Detta innebär att den gamla kunskapen i det fall som den ansetts vara av mindre vikt eller 

oriktigt måste förkastas, vilket leder till att det oftast är svårt att ta till sig ny kunskap eller nya 

former för hur kunskap ska organiseras eller se ut (Rostwall, 2008:15-16). 

4.5 Den aktiva eleven

Dewey är den pragmatiske filosofen som gett upphov till ett av skolans bevingade uttryck, ”learning  

by doing”. Dewey ansåg att skolan för att kunna producera nya kunskaper hos eleverna, behövde 

koppla  inlärningsmålen  till  elevernas  egna  erfarenheter  av  deras  samhälle  och  samtid  (Dewey, 

1997:11). Elevernas intresse och tidigare erfarenheter ska enligt Dewey vara den plattform,  utifrån 

vilken skolan bör  formulera sina kunskapsmål och problemformuleringar kring (Dewey, 1997:38). 

Dewey anser att eleverna inte enbart  är  passiva mottagare av information, utan att där det sker 

kommunikation, sker också tolkningar av det sagda, som i sin tur bygger den nya kunskapen. När 

eleverna deltar aktivt i processerna kring vad som ska läras och varför, kan de bli aktiva elever när 

problemlösningar söks, istället för att som i dagens skola vara elever som tar emot information som 

står utanför deras kunskapssfär och behov (Dewey, 1997:37).

För att inlärningen ska resultera i att ny kunskap införlivas i elevens kunskapsfält, krävs det enligt 

Dewey att inlärningen inte bara utgår från elevernas tidigare erfarenheter utan även bygger på att ge 

eleverna nya kunskapserfarenheter. Den nya kunskapen menar Dewey utvecklas i relation till andras  

erfarenheter via dialog 

… all kommunikation är bildande. Att kommunicera med sin omgivning 

innebär att man får en förändrad och utvidgad erfarenhet (Dewey, 1997:39).

Detta innebär att eleven genom ett aktivt deltagande dels förskansar sig nya kunskaper och även 

påverkar  den  miljö  i  vilken  han  interagerar  (Dewey,  1997:39).  Dewey  menar  att  all  form  av 

samhällsliv  är  bildande,  men  för  att  kunna  förmedla  denna  kunskap  krävs  det  att  det  går  att 
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formulera  kunskapen i beståndsdelar som en annan individ kan ta till sig (Dewey, 1997:40,47-48). 

Dewey pratar om att intresset för det som ska läras bland eleverna borde vara drivkraften i de  nya 

kunskapsinhämtningen (Dewey, 1997:214).

Jag har tänkt använda mig av Deweys tankar kring hur elevers kunskapsinhämtning är något som 

sker mellan samhällsindivider och genom att bygga den nya kunskapen på tidigare erfarenheter. 
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5 Metod

Jag  har valt  en  kvalitativ  undersökningsmetod  för  att  besvara  mitt  forskningsområde.  Den 

kvalitativa forskningsansatsen innebär att forskaren söker kunskap om en helhet/del genom att söka 

en djupare förståelse kring ett fenomen. Detta gör forskaren genom sina respondenters erfarenheter 

och upplevelser av fenomenet (Kvale, 2006:13). I den kvalitativa metoden ser man kunskap som 

något som skapas i ett samspel och en dialog mellan två eller fler parter, därför är intervjun den  

centrala  arbetsmetoden,  som kan  kompletteras  av  olika  former  av  observationer  (Kvale,  2006: 

9,14,21).

Det  finns  olika  typer  av  professionella  samtal,  som var  och  en  har  olika  teknik  (strukturerad, 

ostrukturerad). Jag har valt  att använda mig av det semistrukturerade samtalet när jag intervjuat 

mina respondenter. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att forskaren för ett samtal med 

sina respondenter kring några på förhand bestämda teman, som under samtalets gång kompletteras 

med följdfrågor. 

Det  semistrukturerade  samtalet  vill  få  svar  på  specifika  teman,  men  är  en  friare  form  av 

intervjumetod än den strukturerade där följdfrågor inte ingår. De semistrukturerade samtalet visar 

tydligt den över och underordning som är närvarande i det professionella samtalet (Kvale, 2006:13). 

Då samtalet följer en viss förbestämd struktur i form av olika intervjuteman som respondenterna får  

associera fritt kring, och som forskaren i sin tur kan begränsa eller utöka med hjälp av följdfrågor. 

Även de andra två formerna av professionella samtal bygger på en över och underordning, där 

forskaren alltid är den med makten för hur materialet tolkas, presenteras och vilka avgränsningar 

och bortfall som görs.

5.1 Metod/Kritik

Det kvalitativa forskningsmaterialet som genom intervjuer samlas in är ett högst subjektivt material, 

men Kvale menar att det är just i det mänskliga samtalet ny kunskap äger rum. Genom en kvalitativ  

forskningsansats kan forskaren få fram ett mer nyanserat forskningsmaterial, där respondenternas 

svar,  ger  fingervisningar  på  hur  de  tolkar  och  resonerar  kring  olika  fenomen i  deras  livsvärld 

(Kvale, 2006:22). Men, kan man generalisera kring ett högst subjektiv material? Forskningsmaterial 

ska ju bidra till ny kunskap som gagnar samhället. Om materialet enbart säger något om just den 

specifika grupp av respondenter och den specifika kontext de befann sig i kan det ju kännas lite 

fjuttigt, som samhällsgagnande forskning eller kunskap. 
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Kvale  menar  att  det  finns  tre  olika  typer  av  generaliseringsmetoder  som kan appliceras  på  ett 

kvalitativtmaterial. Den första kallas den naturalistiska generaliseringen och innebär att forskaren 

genom sin erfarenhet kan läsa in tyst kunskap och därmed göra explicita påståenden, som resulterar 

i generaliserad kunskap (Kvale, 2006: 210) Den andra metoden statistisk generalisering innebär att 

man utifrån olika kriterier eller via slumpmässigt urval, kan använda sig av en kvantitativ statistik 

på materialet. Den tredje metoden analytiska generaliseringen innebär att forskaren bygger upp sin 

generalisering på påståendelogik, alltså man använder resultatet/materialet för att få vägledning för 

vad som skulle kunna hända i en liknande situation (Kvale, 2006:210). 

5.2 Validitet och reliabilitet

Med  validitet  så  brukar  man  syfta  till  olika  föreställningar  om  resultatets  och  materialet 

sanningshalt  eller  objektivitet  (Kvale,  2006:216).  Validiteten  behöver  genomsyra  forskarens 

perspektiv redan från det att en frågeställning börja ta form i hans/hennes sinne, och börja med 

tematiseringen,  där  teorierna  måste  prövas  mot  forskningsfrågorna.  Från  planeringen  där  man 

förutsätter  en  god  planering  som  garant  för  validitet,  via  intervjun  där tillförlitligheten  på 

respondenterna och intervjuaren behöver prövas (Kvale, 2006:14) Till det jag själv anser vara en av 

de  viktigaste  punkterna  utskriften.  Här  gäller  det  att  göra  noggranna  överväganden  i  hur  man 

överför talspråk till läsbart skriftspråk, utan att ta död på respondentens språk, vilket kan leda till att 

man som forskare kan övertolka resultaten (Kvale, 2006:214). Validitet handlar om en öppenhet 

med sitt material och att ständigt pröva och ifrågasätta sitt material (Kvale, 2006:220).

Reliabilitet, syftar på pålitligheten av studien (Kvale, 2006:213). För en god reliabilitet krävs ett 

öppet material, där forskaren är tydlig med att inte ha ledande frågor samt en god transkribering där  

den färdiga utskriften är intersubjektiv. Intersubjektivitet innebär att en annan forskare skulle tolkat 

och transkriberat materialet  likvärdigt och på så sätt  kunna tolka och komma fram till  liknande 

resultat (Kvale, 2006:212,213).

5.3 Urval och genomförande

I min undersökning har jag valt att intervjua tre kvinnliga och två manliga studenter. Två av dessa 

studenter läser på vuxengymnasium och de resterande tre läser olika gymnasieutbildningar.  Att få 

tag på intresserade respondenter är ett av de svåraste momenten, då man behöver godkännande från 

rektorer och sedan behöver bestämma sig ifall man ska ha ett specifikt urval och hur detta urval ska 

gå till osv. Kvale säger i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att den kvalitativa forskningen 
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bygger  på  att  två  människor  samtalar  om  ett  ämne  som  intresserar  dem  båda  (Kvale, 

2006:15,40,120).  Så  jag  har  med  Kvales  påstående  i  bakhuvudet  valt  att  göra  mitt  urval  ur 

respondenternas intresse i att delta i min undersökning. 

Jag har bett med studenter och bekanta inom skolväsendet att kort informera om mitt ämne och 

kontakta mig ifall några av deras studenter varit intresserade. Denna urvalsmetod kan liknas vid en 

djungeltrumma  resulterade  i  ovan  nämnda  fem  respondenter.  Jag  valde  att  pga  geografiska 

dilemman (Studenterna hade påsklov och hade åkt hem till andra delar av Sverige och var på korta 

semestrar)  att  genomföra  mina  första  intervjuer  per  telefon,  för  att  sedan  möta  upp  dem  och 

genomföra en andra intervju face2face. 

Jag frågade mina informanter vad de hade fått  för  information om mitt  arbete,  innan jag själv 

förklarade vad arbetet handlade om. Jag informerade dem även att de självklart skulle komma att 

vara  anonyma  i  det  slutliga  arbetet  och  att  det  när  som  helst  kunde  avsluta  samarbetet. 

Informanterna hade absolut inga problem med att deras riktiga namn publicerades, utan jag fick 

verkligen propsa på, att det för deras egna bästa, var bättre med fingerade namn.

Telefonintervjuernas  längd  varierade,  den  kortaste  var  27  min  och  den  längsta  55  min,  alla 

intervjuer spelades in och transkriberades. Trots att detta  arbete  inte  syftar på att  analysera hur 

respondenterna  uttrycker  sig  språkligt,  valde  jag  att  transkribera  allt  material  och  enbart  ändra 

språkliga brister som kan störa läsningen av materialet. 

Vid det andra intervjutillfället hade jag förberett x-antal följdfrågor på det tidigare materialet som 

jag samlat in. Dessa intervjuer genomfördes dels i en park, på café och under en promenad på väg 

till ett café. Vilket i efterhand gör det svårt att avgränsa när intervjun började och hur långa dessa 

intervjuer  var.  Jag  träffade  dock  respondenterna  i  minst  60  min.  Jag  valde  att  inte  genomföra 

face2face intervjuerna i respondenternas skolmiljö. Jag ville ha en så avslappnad och neutral plats 

som möjligt, för att på så sätt motverka den över- och underordningshierarki som annars kan infinna 

sig mellan forskaren och respondent och kan påverka respondenternas utsagor.  

Respondenterna fick själva välja  vilken tidpunkt  och datum inom en tidsram på en vecka som 

passade dem. Detta innebar att vissa av intervjuerna genomfördes tidigt på morgonen och några sent  

på eftermiddagen. Även dessa intervjuer spelades in, men då jag upplevde att intervjuerna startade 

långt  innan  jag  satt  på  bandspelaren  och  börjat  ställa  mina  följdfrågor,  så  kommer  även 

kommentarer som jag plockade upp att finnas med. Kvale säger att en god kvalitativ forskare måste 

19



ha ett gott minne, då det ofta uppstår liknande situationer där det inte är läge att plocka fram en 

bandspelare, trots att respondenten/informanten ger god information och är med på att det som sägs 

utanför bandspelare också kan komma att användas i forskningssyfte.

5.4 Reflexivitet / Etiska dilemman

Som forskare kan man aldrig ställa sig utanför sitt eget material, utan man påverkar dels vad man 

väljer att lyfta fram i analysen, och hur detta tolkas. Eftersom jag gjort olika stilistiska urval i mitt  

material  för  att  belysa mina egna frågeställningar,  blir  den bilden som jag väljer  att  presentera 

tillrättalagd och ordnad att följa ett visst mönster som för läsaren upplevs som ett linjärt flöde (Ehn, 

Klein, 1994:26), vilket jag med handen på hjärtat kan säga att inga av mina respondenters svar var

Forskning där  människor  är  objekten av  intresse  måste  tjäna vetenskapliga mänskliga intressen 

säger  Kvale  (Kvale,  2006:104).  Som  forskare  ska  man  alltid  ha  på  sig  sina  glasögon  där 

överväganden kring olika etiska aspekter alltid finns med, långt innan syfte och metod definierats.

Det  finns  inga  direkta  lagar  kring  de  olika  etiska  aspekterna,  utan  enbart  etiska  riktlinjer  som 

forskaren kan använda som en guide (Kvale, 2006:106). Kvale har dock utkristalliserat tre riktlinjer 

gällande informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 2006:107). 

Informerat  samtycke innebär  att  deltagarna  innan  påbörjad  undersökning  informerats  om 

forskningens  syfte  och  att  deltagarna,  som  deltar  på  frivillighetsbasis,  när  som  helst  under 

projektet/undersökningens gång kan välja att avbryta samarbetet (Kvale, 2006:108). Dilemmat med 

detta system handlar om de fall där forskaren vill ha så öppna svar som möjligt, utan att påverka 

svaren allt för mycket. Kvale menar att lösningen på ett sånt dilemma kan vara att utelämna vissa  

fakta som man efter undersökningens gång kan informera deltagarna om (Kvale, 2006:109). I mitt 

fall fanns det inga sådana aspekter, utan jag gick rakt på sak och förklarade vad mitt syfte var. 

Konfidentialitet innebär att man maskerar respondenternas identitet i det slutgiltiga arbetet för att 

skydda deras integritet (Stukat, 2009:130). Denna riktlinje är den som ger naturvetarna så mycket 

”vatten på kvarn”, då god forskning måste kunna återskapas av andra forskare, en kvalitetskontroll 

som kallas intersubjektivitet. Detta blir lite problematiskt när det empiriska materialet är knutet till 

den aktuella forskaren som gjort  undersökningen (Kvale,  2006:109). I  mitt  material ifrågasattes 

tvånget kring anonymiteten. Mina respondenter vill gärna att deras egna namn angavs. Kvale menar 

att det finns undantag kring anonymitetskravet, men jag upplever att då jag fått många av mina 

informanter via bekanta och verksam personal på skolorna, att utifrån mina respondenters bästa 

intresse att anonymiteten i arbetet var ett måste. 
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Med  konsekvenser  menar Kvale att  respondenternas bästa  alltid ska vara utgångspunkten.  Detta 

innebär att forskaren ska se till att undersökningspersonernas deltagande innebär så liten risk för 

framtida skada/lidande som möjligt  på deras person men även för den eventuella grupp som de 

representerar (Kvale, 2006:110). I mitt material finns det inga aspekter som jag kan komma på som 

skulle kunna skada mina informanter i framtiden, utan snarare kom det under intervjuns gång fram 

ny kunskap hos respondenterna som de inte reflekterat över och som de ansåg att de kunde dra nytta 

av i framtiden (Elsa). 

5.5 Respondent presentation 

Alexander är 24år och läser på vuxenkomvux.

Richard är 18år och läser ett samhällsprogram på gymnasiet.

Nina är 21år och läser på vuxenkomvux.

Elsa är 18år och läser estetiskt linje på gymnasiet.

Helen är 19år och läser en samhäll/ekonomi linje på gymnasiet.
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6 Analys/resultat

6.1 ”alltså vi är inte barn” (Nina)

I detta avsnitt behandlas, urvalet av olika digitalamedier, sett ur ett elevperspektiv.

Jag träffar studenten en bit utanför hennes skola, solen skiner och människor runt omkring har tagit 

på sig sommarjackorna. Studenten jag ska intervjua Nina är lite sen. Jag har aldrig träffat studenten 

tidigare, och har bara beskrivningen blond att försöka orientera mig med bland alla ansikten som 

sveper förbi, för att hitta henne. 

Till slut beslutar jag mig för att en ung tjej som med raska, smått arga steg och kroppsspråk, nog 

måste vara min informant. Jag frågar henne om det prov som jag vet att hon precis avklarat, hon 

svarar mig halventusiastisk att det gick nog bra, det var ett lätt prov. Jag frågar var hon föredrar att  

sitta och göra intervjun, jag nämner ett par caféer i närheten. Nina tycker att vi ska sätta oss i en 

park då vädret kändes så somrigt. 

På vår promenad ner till parken börjar Nina att förklara sin sinnesstämning och hur hon inte kunnat  

sluta tänka på de frågorna jag ställt henne en vecka tidigare. 

Alltså, jag fattar inte, vi har typ haft två lektioner idag där vi bara fick kolla på film, så jävla 

onödigt, jag fattar inte, alltså vi är inte barn (Nina).

Mina informanter vittnade alla om en frekvent användning av olika korta videosnuttar och filmer i 

undervisningen som lärarna använde i  undervisningssyfte.  Ofta  var  det  filmsnuttar  som läraren 

hämtat upp från videoportalen Youtube, men även dokumentärfilmer och korta filmklipp från olika 

organisationers  hemsidor som kunde hamna i  undervisningen (Elsa,  Alexander,  Richard,  Helen, 

Nina).

Rostwall menar att kunskap om världen alltid förmedlas genom olika representationer av tecken. 

Representationen av de olika tecknen sker ofta i form av olika fysiska artefakter, så som Tv, datorn,  

radion, mm. För att kunskapsinnehållet ska kunna tas emot som just kunskap, så måste den ha en 

synlig gripbar gestaltning, för mottagaren (Rostwall, 2008:17). I det sociokulturella perspektivet 

lyfter  man  ofta  fram  vikten  av  att  basera  den  nya  kunskapen  på  tidigare  erfarenheter.  Det 

sociokulturella  perspektivet,  menar  att  kunskapen aldrig  kan frigöra  sig  från  tidigare  historiska 

avlagringar, och att dessa avlagringar även finns hos varje enskild individs förståelse av sin omvärld 
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(Imsen, 2009:318) För att den nya kunskapen skulle tas in och införlivas i Ninas verktygslåda kring 

sin förståelse av ämnet som videoklippet visade, behöver den nya kunskapen korrelera med hennes 

tidigare erfarenheter. Vygotskij menar att läraren ifall som Ninas citat beskriver, måste fungera som 

en  medierandehand,  som  genom  en  dialog  med  Nina  och  hennes  klasskamrater,  låter  sina 

expertkunskaper leda vägen till Nina och hennes klasskamraters förståelse av den nya kunskapen. 

Nina  upplevde  inte  den  gripbara  gestaltningen  av  det  hon  hade  fått  se,  kopplat  till  hennes 

förståelse/erfarenhet av det ämne som undervisats. Filmerna hon hade fått se hade handlat om olika 

kemiska experiment. Nina upplevde att hon hade haft större nytta av få utföra experimenten. Jag 

frågade ifall det inte var skönt med lite variation i undervisningen, varpå hon svarade att:

Alltså,  jag brukar gå när  det  är  film, eller  som idag,  så satt  jag och pluggade till  mitt  

matteprov (Nina). 

Ninas kommentar går att koppla till Deweys ideer kring det aktiva lärandet, där elever genom att 

själva utföra handlingar skapar sig erfarenheter som kan omvandla till sin egen kunskap (Dewey, 

1997:36-38).

Nina förklarade att hon kunde tycka att det var ok att visa film, ifall det var någon form av längre 

dokumentär.  Hon  såg  absolut  inte  meningen  med  att  visa  korta  Youtube-klipp  eller  korta 

filmpassager på olika organisationers hemsida, detta var bara störande. Vidare ansåg hon att det 

blev ganska fruktlöst att visa en 10min film, som det tog en kvart att sätta på, då lärarna:

...det här att man ska sätta igång en video och så funkar det inte och hejochhå, och sen så jag 

vet inte, det kanske bara jag som inbillar mig, men dom kanske inte är så haj på den nya 

tekniken, utan tror att det är en universallösning...(Nina)

En film eller bild har vad jag tidigare nämnt hypertextualitet. Betraktaren av mediet avgör själv vad 

denne tycker är av vikt och hur mediet ska tolkas. Eftersom det finns så många olika tolkningar av 

mediet, blir det här, lärarens roll att guida eleverna till vad som är av vikt (Jedeskog, 2000:20).

En guidad tur av kunskapsmålet med hjälp av bilder är  precis  hur jag anser att  en PowerPoint 

presentation fungerar. Elsa menade dock att korta Youtube-klipp var: 

….Det är i alla fall bättre än långa tråkiga PowerPoint presentationer där det bara klick och 

så en ny tråkig bild. Vi fick titta på en jättetråkig och lång PowerPoint presentation på  
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kulturhistorian med en massa bilder. Vi gjorde egna PowerPoint presentationer och då hade 

alla ansträngt sig för att göra dem inte bara informativa utan roliga också. Vi hade tänkt  

jättemycket på layouten och ville fånga våra kompisars uppmärksamhet. Det tror jag inte  

den där läraren hade gjort, fast han kanske trodde det (Elsa).

Att undervisningen ska utgå ifrån elevernas intresse är ett av Deweys starkaste slagord (enligt mig). 

Vi har nog alla som kommit i kontakt med barn, förundrats över deras förmåga att organisera och 

komma ihåg komplicerade namn och fakta på något så avlägset från deras egna erfarenheter så som 

dinosaurier, eller tonåringen som kan radda upp och nynna alla Bob Dylans låtar från alla hans 

skivor.  Denna förmåga att  memorera  fakta  om ting  som sträcker  sig  utanför  deras  vardag  och 

samhälleliga kontext, beror på deras intresse. 

Det Elsa pekade på här, var vad hon ansåg vara en frånkoppling från deras verklighet. De bilder 

som läraren visade gjorde  att  PowerPoint presentationen upplevdes som tråkig,  hon kunde inte 

relatera bilderna till den kulturhistoriska kunskapen som redovisades, som hon ändå fann intressant. 

Att hon hade upplevt PowerPointtekniken som meningsfull och som ett roligt redskap, att redovisa 

för  sina  kamrater,  när  hon  själv  gjort  urvalen  och  presentationen,  går  att  förklara  med  det 

sociokulturella perspektivet, som menar att lärandeprocessen inbegriper olika typer av artefakter 

(intellektuella  redskap)  som  hjälper  oss  att  handskas  och  begripa  olika  sammanhang  (Säljö, 

2000:38). 

Läraren som gett dem uppgiften att redovisa med hjälp av PowerPoint, hade förmodligen reflekterat 

över att insamlingsprocessen, och de olika valen som Elsa menade att de gjorde, förmodligen skulle 

ge eleverna mer kunskap, då kunskapsmålet, i enlighet med Dewey kopplades till en handling, som 

resulterade i att kunskapen som söktes, kopplades till den givna artefakten, nämligen PowerPoint 

presentationen. 

Helena Danielsson menar att låta elever själva ansvara för teknikutrustning, bidrar till att höja deras 

känsla av tillhörighet och ansvarstagande. Hon menar att eleverna uppfattar lektioner där det själva 

har  ansvaret  för  tekniken,  som mer  ”riktiga”  än  den  traditionella  undervisningen  (Danielsson, 

2002:65).

Dewey och det sociokulturella perspektivet pekar båda på vikten av att koppla undervisningen och 

det som lärs ut till samhället. Att låta eleverna använda sig av teknik bidrar förutom till kunskap 

baserad på egna erfarenheter även till en förankring i elevens nu, till skillnad från den traditionella 
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undervisningen av kunskap, där kunskapen ses som något som kan vara bra att ha i framtiden och 

därför kan frikopplas från elevernas liv i presens (Imsen, 2009: 327)

Jag  ställde  frågor  kring  vilka  olika  medier  som användes  frekvent  i  undervisningen.  Här  gick 

erfarenheterna isär, Elsa, Alexander och Nina menade att det förekom videoklipp eller PowerPoint 

presentationer  dagligen  på  deras  respektive  skolor.  Vidare  användes  digitala  kameror  för  att 

dokumentera olika projektarbeten som eleverna gjort. Eleverna själva ansvarade vid dessa tillfällen 

själva för hanteringen och bearbetningen av materialet. Musik kunde Elsa dra sig till minne att en 

lärare använt på bildlektionerna, men att detta skedde mindre sällan. Richard och Helen menade 

istället att förekomsten av olika tekniska hjälpmedel, var något väldigt sällsynt. Richard menade att:

Det kanske händer en gång var tredje månad. Men det är kul, det är förändring så att säga, 

för varje dag tar man fram sitt block och skriver ner vad de säger, så det är ett sätt att vila 

och lugna ner sig lite, liksom få information från en annan källa (Richard).

Jedeskog menar att det inte alltid finns utrymme för olika digitala medier i undervisningen. Trots att 

man diskuterar  IKT i  former  av  att  undervisningen blir  mer  effektiv,  så  finns  det  en  inbyggd 

inflexibilitet i den nya tekniken, t.ex när det kommer till klassrumsmiljön. Klassrumsarkitekturen 

som den ser ut idag är relativt små rum med bänkar som oftast är placerade i rader. Att ett klassrum 

ska ge utrymme för x-antal  elever,  samt utrymme för x-antal  datorer,  gör att en lösning för att 

eleverna ska få plats och kunna utnyttja datorerna, att de flyttas in i ett eget rum. Vilket leder till att 

den fysiska miljön separerar den integrering av IKT och de olika skolämnena som den är menad att 

fungera med. 

En annan faktor som Jedeskog menar hämmar lärarna från att utnyttja tekniken mer integrerat i 

undervisningen är informationsmängden. Lärare menade att det var svårt för eleverna att sortera ut 

det viktiga och väsentliga från allt annat. På så sätt är ”svarta tavlan” och läroböcker överlägsna den 

nya tekniken. Läraren kan med hjälp av whitebord tavlan,  enkelt  modullera olika modeller och 

tankeströmningar.  Att  jobba ur en textbok är  för  läraren ett  sätt  att  försäkra sig om att  samma 

information kan tillgodogöras av alla elever, något som blir svårt att kontrollera när eleverna själva 

får leta reda på information om ett ämne på nätet (Jedeskog, 2000:24). 

Alexander  uttryckte  en  synpunkt  angående  IKT i  undervisningen  som  jag  fann  att  alla  mina 

informanter delade med honom, nämligen att: 
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Det är ganska bra ifall man tappat bort eller missat eller glömt att ta med sig stenciler och 

sånt där, du vet eller tappat bort en stencil när man gå runt med tusen olika små lappar, så 

det är ganska bra och man kan skriva ut övningsprov, men man måste lära sig att kolla de 

här bloggarna, så det är ett nytt sätt att tänka på som man måste vänja sig vid att kolla de här  

bloggarna (Alexander).

Att  information från lärare alltid fanns tillgänglig på olika kurswebbar och portaler ansåg, som 

tidigare nämnt alla mina informanter var väldigt skönt. På kurswebbarna kunde de utan att behöva 

fråga eller be sina lärare om råd kolla upp information, som det kanske missat på grund av skolk 

eller sjukdom. 

Vidare  så  menade mina informanter  att  användningen av medier  i  undervisningen gav dem ett 

tillfälle  att  andas  ut  och  stressa  ner:  Helen  var  den  enda  av  mina  informanter  som under  en 

filmvisning fått anvisningar till vad de skulle leta efter och att det skulle komma med på ett prov.

Anne  Kar-Hojland  skriver  i  boken  Design  för  lärande  (2008)  att  media  i  undervisningen ofta 

behandlas  av  lärare  och  elever  som  en  form  av  ”edutainment”,  vilket  innebär  att  man  i 

undervisningssammanhang tar in lek och spel för att roa och aktivera sina åhörare.

Alla  mina  respondenter  talar  om  de  olika  medieuttrycken  som  en  form  av  omväxling  och 

avslappning. Lundmarks respondenter använder sig också av de olika medierna som en form av 

pauser  från  det  ordinarie  undervisningssammanhanget.  Elsa  berättar  om  att  filmvisning  i 

klassrummet  ofta  förekommer  i  samband  med  utvecklingssamtal.  Skolan  som  institution  har 

väletablerade  rammar  som det  är  svårt  att  bryta  ner.  IKT i  undervisningen ska  främst  vara  ett 

hjälpmedel som aktiverar eleverna utifrån bland annat Deweys teorier om den erfarenhetsbaserade 

kunskapen om hur detta ska ske i dialog och samspel med andra.

6.2 Sammanfattning

Mina respondenter hade lite olika erfarenheter kring hur frekvent IKT användes i undervisningen. 

Men vad som skulle kunna sammanfatta deras inställning är att undervisning med hjälp av olika 

medier kunde vara roligt som omväxling. Men då främst i de ifall där det var eleverna själva som 

stod för användningen.  Man ansåg att skolan genom sin expertpersonal kunde erbjuda eleverna 

något som eleverna inte kunde få någon annanstans och att IKT i den formen som de haft erfarenhet 

kring, enbart kunde diskuteras i termer av avkoppling och som störande moment, då de inte visste 

hur de skulle sortera och organisera den informationen som visades och omsätta den kunskapen. 
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De positiva aspekterna med IKT i undervisningen som mina respondenter ändå tyckte sig kunna se, 

var att alltid ha tillgång till olika typer av skolmaterial. Vidare så kunde de se fördelar med Ikt-  

hjälpmedlens  hypertextualitet,  vilket  innebar  att  de  kunde  utnyttja  fler  sinnen  för  att  ta  in 

information.

6.3 ”ska jag vara helt ärlig, så är det för att de vill ha rast”(Helen)

I  detta  avsnitt  kommer elevernas perspektiv  på undervisning lyftas  fram. Hur tror eleverna att  

lärararna resonerar kring användningen av digitala medier?

När jag frågade mina respondenter om hur de trodde att lärarna resonerade kring användningen av 

olika medier och videoklipp i undervisningssammanhang, menade Helen att:

…varför jag tror det, helt ärligt så tror jag att det är för att det inte orkar hålla i lektion, men 

annars tror jag det är för att vi ska få en annan bild, eller för att det ska bli tydligare, för vi 

kan ju inte ha samma typ av lektioner hela tiden (Helen). 

Mina  informanter  var  rörande  överens  om  att  när  det  kom  till  digitala  medier  så  som  olika 

videoklipp att det mer var ett störande element i undervisningen. Alexander menade att lösningen på  

detta skulle vara att läraren i stället: 

Jag tycker jättebra om det själv men inte i klassrummet, då vill man ha en dialog med  

läraren och ha föreläsningsformat, tycker jag. Det är bättre när läraren lägger upp länkar på 

fronter som man själv skulle gå in och titta på hemma. Där man har bättre utrustning och 

kan pausa och så, tycker jag (Alexander).

Richard menade att medierna förlorade sitt syfte ifall:

Efter ett tag så blir det ju lite tråkigt, att kolla på en 1h dokumentär, kan ju ta all energi ifrån  

en även fast, att man bara sitter ner. Så medier, alltså när man kollar på någon media så 

behöver man veta att han vill framföra en särskild punkt, men om det tar tre tim att framföra 

en viss punkt, så tappar man ju all intresse och all mediefokus (Richard).

Nina hade också svårt för själva formen på videoklipp och menade att:
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….dels kan det vara så att lärarna förlitar sig på videorna å räknar med att man ska anteckna 

från dem, det är en sak ifall lärarna antecknar för då hinner man anteckna det, men från  

videorna så är det svårt att få med allting, som är speciellt man vet inte vad som är fel och 

vad som är viktigt och oviktigt och det är svårt att få tag på anteckningar på internet just för 

att det är en video, en annan nackdel är att det är på engelska och det finns ingen svensk text,  

och jag är inget jävla jon, jag kan ju engelska men det är ändå jobbigt att förstå, för det kan 

finnas en terminologi som jag inte kan ta del av på det engelska språket (Nina).

Nina beskriver något som Säljö kallar dekontextualisering, alltså att något som eleven ska lära sig 

står i bjärt kontrast från dennes egna kontext och samhälle. I Ninas fall är det språket som bidrar till 

denna  dekontextualisering.  Nina  hade  inga  tidigare  referensrammar  från  ämnet  som  klippet 

behandlade på engelska, vilket gjorde det svårt för Nina att avgöra vad som är av vikt, vad det var 

som var kunskapsmålet. Det sociokulturella perspektivet och (med Vygotskij perspektiv) vill inte att 

undervisningen enbart  ska baseras  på  en  kunskapsnivå  som eleverna  (i  detta  fall  Nina)   redan 

besitter,  utan  undervisningen  ska  ha  en  sådan  form som utmanar  elevernas  kunskaper  (Imsen, 

2009:317). 

Det rådde delade erfarenheter kring hur mycket nytt de olika medierna i skolan tillförde.

Helen menade att:

Vi har haft lektioner då det kommit upp och vi kollat på SVTs hemsida och olika program,  

och  jag  tycker  inte  är  något  fel  med  det,  det  hade  ju  varit  samma  sak  som  vanlig 

undervisning, jag tycker inte att det är någon skillnad bara för att det är på TV (Helen).

Richard ansåg undervisningen inte bara var likartad utan att lärarna:

Det är klart att när lärarna väljer någon media så gör de det idiotiskt noga. För det har jag 

märkt, så vad som än sägs i medierna, så är det exakt samma sak som ifall de hade stått och 

gått igenom det med klassen ifall vi inte sett filmen, och ändå när vi ser vissa filmer så går 

de igenom vad vi sett i filmen, så många gånger går lärarna igenom vad vi sett, så att ingen 

missuppfattat, ja, så det är bra ett sätt för oss att vila, eller rest are hands från att skriva  

(Richard).
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Helen och Richards stora förtroende för deras lärares val av olika medier och deras innehåll går att 

knyta an till Säljös arbete kring de olika medierna och deras användning, där han kommer fram till 

att lärarna tvingas att förhålla sig och välja olika typer av medier som av tradition och kulturella  

avlagringar ansetts vara trovärdiga (Säljö, 2002:79). Tekniken har dubbla sidor då människan kan 

bestämma över tekniken, vad som ska visas när och hur länge. Läraren kan även bestämma över vad 

hon/han vill visa, men inte redigera tekniken eller i detta fall en videosekvens medan den rullar. 

Lärarnas arbetsmetod som Richard beskriver i citatet ovan går att koppla till den sociokulturella 

tanken, om läraren som en handledare. Genom att handleda eleverna genom de olika klippen, så får 

läraren en medieranderoll (Imsen, 2009:318), där dennes tidigare kunskaper blir en garant för att 

eleverna  genom  dialogen  tar  till  sig  den  ”tänkta”  kunskapen  som  varit  lärarens  syfte  med 

videoklippet.

Alexander och Nina ansåg att undervisningen som åtföljdes av kompletterande videoklipp sällan 

gjorde ståndpunkten tydligare, men att vissa moment kunde förtydligas för dem när de själva sökte 

upp informationen och videoklipp hemma. Nina menade att i de fallen som hon tittade på videor i 

undervisningssyfte hemma att:

jag vet inte ifall det är fel sorts video, för jag privat hittat jättebra filmsnuttar, på runt 10 

minuter, där det finns en ung kille som bara ritar å han ritar bara och förklarar, typ som man 

skulle kunna göra på en lektion, fast extremt pedagogiskt, och på det viset så lär jag mig 

mer, men då handlar det ju egentligen inte om videomediet, utan om den annorlunda formen 

av pedagogik, ifall du förstår vad jag menar (Nina)

Här var det inte själva mediet som möjliggjorde att Nina bättre förstod ämnet, men mediet som 

möjliggjorde att Nina kunde hitta någon som hade en undervisningsstrategi som passade hennes sätt 

att förstå och ta till sig kunskap.  Att de själva uppfattade en större förståelse och uppskattning av 

olika digitala verktyg när de själva var de som sållade bort och valde vilken form av medium och 

vad mediet skulle innehålla, går att koppla samman med Deweys teorier om det aktiva lärandet. Det 

aktiva lärandet innebär att eleven använder sig av sina tidigare kunskaper och förförståelse för att 

söka eller utöka sin kunskap. Eleverna fungerar som medierande handledare till varandra, men för 

att  detta  ska vara  möjligt,  så  förutsätter  det  att  det  finns  någon i  gruppen som har  en tidigare 

erfarenhet och på så sätt genom dialog och handling kan överföra den tidigare kunskapen till sina 

med-studenter (Imsen, 2009:318-319).
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Richard  och  Helen  var  rörande  överens  om  att  filmvisning  och  olika  typer  av  medier  i 

undervisningen användes som ett sätt att variera lektionerna. Richard, Helen och Elsa menade att de 

upplevde  filmvisningarna  som  en  form  av  avkoppling,  från  den  övriga  undervisningen.  Dock 

menade de att informationen som visades, kunde jämställas med en traditionell undervisning. 

Här går det att återkoppla till teorierna om svårigheten att koppla bort föreställningar kring hur en 

riktig lektion ser ut. Richard, Elsa, Helen menade att filmvisningarna var en form av avkoppling,  

trots att innehållet i videorna kunde jämställas med den traditionella undervisningen. Elsa, Helen, 

Richard  menade  att  de  inte  förväntades  skriva  anteckningar  på  de  som sas  i  videorna  och att  

innehållet sällan behövdes redovisas. 

Nina, var väldigt konfunderad över videornas syfte. Hon menade att det var svårt att veta ifall det 

var meningen att hon skulle anteckna, och i så fall vad skulle antecknas.

Jag tror att läraren gör det för att hon/han dels är osäker på sin egen pedagogik eller vill  

varva sin pedagogik med någon annans oavsett ifall det är bättre eller sämre pedagogik och 

så främst det förklarande momentet att man kan se och visa ljud och rörelse på ett annat sätt 

som inte går att rita upp på tavlan (Nina).

Alexander upplevde det som att: 

Det känns nästan som man sätter på en Youtube-video istället för att behöva prata och 

att det känns lättare för (läraren) den uppfattningen har jag fått av det jag haft (Alexander).

Elsa menade att: 

Alltså den livar ju upp undervisningen, jag tror att lärare använder sig av den för att hotta 

upp  undervisningen.  Vi  kollade  på  ett  Youtube  klipp  om  de  periodiskasystemet  på  

naturkunskapen och det  var nog för att  den läraren ville  hotta upp undervisningen och  

sänka sig till våran nivå (Elsa)

Rostwall  menar  att  kunskap och mening är  ett  resultat  av  ett  socialt  sammanhang.  Eleven och 

läraren har förväntningar på sitt agerande när de träder in i en skolmiljö. På samma sätt som det 

finns  olika  förväntningar  på  hur  lärare/elever  ska  agera,  så  finns  det  föreställningar  kring  hur 

skolmaterial som ska inbringa kunskap ska se ut. Att ”hotta” upp undervisningen ska här ses som en 
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form av närmande till elevernas egna erfarenhet och vad läraren föreställer sig är deras livsvärld. 

Dewey menar att miljön för lärande är lika viktig som det faktiska innehållet på det som lärs ut. Att 

läraren här försöker ”sänka” sig till  deras nivå kan tolkas som att han försöker skapa en öppen 

miljö, där inte bara hans erfarenheter ska ses som kunskap, utan att kunskap kan ta sig många olika 

former och uttryck (Dewey, 2005: 39). 

Dock försvåras lärarens ambitioner genom att eleverna ser medier i undervisningen som en form av 

avkoppling för både läraren och dem själva. Att medierna inte tolkas som bärare av kunskap som 

man aktivt behöver ta del av,  iform av att anteckna och föra diskussioner kring,  går att koppla 

samman med att skolan som institution har en speciell kontext där de accepterade artefakterna har 

en viss form och struktur. 

Det var lättare för mina informanter att se nyhetsinslag och dokumentärer som källor till kunskap, 

då dessa i en samhällskontext redan sågs som riktiga kunskapsproducenter. 

6.4 Sammanfattning

Att  eleverna  tror  att  videoklipp hämtade från sajter  som Youtube ska fungera som en form av 

avkoppling kan knytas an till de rådande föreställningar om hur skolmaterial ska se ut och fungera. 

Videomediet är något som eleverna knyter till  hemmiljön och därför kan ifrågasätta som riktiga 

kunskapskällor. 

I de fall som man tyckte sig se fördelar med mediet poängterade man mediernas hypertextualitet, 

alltså mediernas möjligheter till egna tolkningar och djupare förståelse tackvare rörlig bild och ljud. 

Men man ansåg att  en förklaringsmodell  till   förekomsten av IKT i  undervisningssammanhang 

hängde samman med en osäkerhet hos lärarna kring sin egen pedagogik, samt en lathet där lärare 

ansågs visa videoklipp för att på så sätt själv slippa gå igenom olika moment.

 6.5 ”Hur kul är det, vad vi ser måste vara roligt, vi lever i en digital värld…”(Richard)

I  detta  avsnitt  kommer frågan kring  hur  eleverna upplever  att  digitala  medier  påverkar  deras  

studier att undersökas.

Alla mina respondenter är vad jag skulle vilja påstå vana användare av nätet. De använde nätet för 

att streama eller ladda ner filmer och musik och beräknade att de aktivt använde sig av internet i 

hemmet i minst 3 timmar om dagen. Dessa kunskaper som de lärt sig när de sökt information kring 
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objekt som intresserade dem, kom till användning när de sökte ämneskunskaper. Många av de sidor 

som de använde sig av fick de även höras talas om via olika forum. 

En av mina frågeställningar i mitt intervjuschema handlande om hur man såg på användningen av 

digitala medier i skolsammanhang. Mina informanter var rörande överens om att det säkert skulle 

kunna fungera som ett jättebra komplement till den övriga undervisningen ifall det gjordes på rätt 

sätt, Richard menade att: 

Hur kul är det, vad vi ser måste vara roligt, vi lever i en digital värld det, är det med media,  

det  ska  göra  lärandet  lite  roligt,  men ifall  det  misslyckas  så  sitter  man och  ”jaha”  där 

förlorade jag ett par timmar av mitt liv. Det är innehållet, om vi laddar ner en film så klarar 

vi  inte idiotkvalitet  eller  idiotljud då blir  vi  bara trötta och nojiga,  det  klarar vi  inte av 

(Richard). 

Mycket av den litteratur som jag tagit del av, visar på just den problematiken, att tekniken finns och 

är tillgänglig för lärare samt elever, men att tekniken inte kan hanteras för att maximera IKTs syfte. 

Man menar  från  administrativt  håll  att  IKT ska  bidra  till  att  göra  kunskapen mer effektiv  och 

tillgänglig för en större massa en tidigare (Jedeskog, 2000:25). Skolans uppgift har skiftat från att 

vara garanten för att samhällets normer och värderingar bibehålls, till att skifta fokus mot att: 

När IT:s olika tillämpningar genomsyrar snart sagd varje del av arbetsliv och vardag, 

måste de unga självfallet förberedas genom att den nya tekniken används i skolans arbete 

(reg.prop.1999/2000:86). 

Citatet ovan från Richard ger uttryck för ett perspektiv som mina informanter delade om de digitala  

medierna som användes i deras respektive skolor. Nina och Alexander menade att mycket av det 

som visades inte kändes relevant till de olika momenten som de visade klippen ingick i. Elsa som 

hade ett bredare spektrum av olika mediepedagogiska verktyg i skolan, menade mer att tekniken 

fanns där och var relevant till  de olika ämnena som den integrerades in i, men att hon hade ett 

önskemål  om att  få  ta  del  av  mer tekniskt  kunnande  för  att  på  så  vis  kunna utöka  sina  egna 

kunskaper: 

Ibland, vi kan spela in våra projekt och …., men då är det mest i dokumentärt syfte. 
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Och då har vi själva fått lära oss att klippa och redigera filmerna, någon har typ kunnat lite 

och sen har vi experimenterat oss fram (Elsa).

I det sociokulturella perspektivet utgår man från att elever lär sig hur de ska använda sig av de olika 

artefakterna, genom att samspela med andra individer. Elsa uppfyllde de krav som ställdes från 

läraren, genom samspelet med andra. Hon gjorde andras erfarenheter kring bildredigering till sin 

egen genom att experimentera sig fram, och i enlighet med Deweys teorier om den aktiva eleven, 

komma fram till lösningar som passade hennes syfte genom att utföra olika handlingar, som gav 

henne erfarenhetsbaserad kunskap. 

Jag frågade Elsa om det inte hade fått någon form av undervisning för att hantera den teknik som de 

ändå förväntades att redovisa arbeten i, Elsas svar var att:

Ja, alltså menar du datakunskap? Jag lärde mig typ inget nytt där, som sagt jag har ju växt 

upp med datorer så det var inget nytt. Det ända var att vi fick lära oss lite Photoshop, men 

annars så var det typ: Det här är ett word-dokument klicka på den symbolen och sånt kan 

man ju redan (Elsa). 

Mina  respondenter  var  rörande  överens  om  att  när  det  kom  till  digitala  medier  så  som olika 

videoklipp att det mer var ett störande element i undervisningen. Alexander menade att lösningen på  

detta skulle vara att läraren i stället : 

Jag tycker jättebra om det själv men inte i klassrummet, då vill man ha en dialog med  

läraren och ha föreläsningsformat, tycker jag. Det är bättre när läraren lägger upp länkar på 

fronter som man själv skulle gå in och titta på hemma. Där man har bättre utrustning och 

kan pausa och så, tycker jag (Alexander).

Det Alexander riktar kritik mot, är vad jag uppfattar som en passvisering i klassrummet, när man 

valt  att  använda sig  av  videomediet.  Han efterlyste  dialog,  och  menar  att  det  är  i  dialog  som 

sammanhang som han upplevde att han lärde sig nya saker. 

Rostwall pratar om att kunskap bygger på att omvärdera eller förkasta tidigare föreställningar man 

haft  om ett  kunskapsområde.  Trögheten ligger  i  att  individerna  har  svårt  att  ställa  om den nya 

kunskapen till  sina egna erfarenheter  (Thompsson,  2001:227).  Det  Alexander i  citatet  ovan ger 

33



uttryck för skulle kunna ses som en oacceptans på att blanda former av undervisning som han själv 

kunde tillgodogöra sig hemma. Skolan ska assistera med information och en pedagogik som man 

inte kan få någon annanstans än just på skolans arena. Dock menar Dewey att för att ny kunskap ska 

kunna  bli  till,  krävs  det  förutom  att  erfarenheterna  omsätts  i  praktik,  en  viss  övergång  där 

individerna får tid att reflektera över sina erfarenheter, alltså en passivt stadium vilket i detta fall  

skulle kunna vara mediet (Dewey, 1997: 182).

Jag frågade mina respondenter ifall de själva brukade använda sig av olika medier för att uppnå 

olika ämnesmål. Elsa menade att hon själv aldrig kollat på Youtube-klipp innan en lärare visat ett 

videoklipp på periodiska systemet, men att:

Nä, fast någon hade säkert tipsat. Jag brukar kolla mycket på danskoreografi steg och sånt på 

Youtube. Fast jag har nog aldrig använt Youtube som källa i någon uppsats (Elsa).

Rostwall menar att det är genom samspelet som individer kan bekräfta ny kunskap. Genom att delge 

varandra  information,  kan  den  informationen  omvandlas  till  legitim  kunskap.  Att  läraren  här 

använde sig av Youtube-klipp bekräftar för eleverna att Youtube är en källa för kunskap. Trots att 

det fanns en ganska frekvent användning av alternativa källor i mina respondenters erfarenhet av 

skolan,  fanns  det  ett  visst  motstånd.  Motståndet  manifesterades  genom  mina  respondenters 

tveksamhet att ange  t.ex. Youtube, Wikipedia och Google som källor i olika redovisningar och 

uppsatser. Detta förklarade mina respondenter med att dessa källor inte skulle accepteras av lärarna, 

som godtagbara källor, trots att mina respondenters utsagor redovisade att dessa källor var något 

lärarna själva använde i sin undervisning.

Jag frågade mina respondenter ifall de upplevt att de lärt sig något utöver den informationen de från 

början var på jakt efter. Många menade att det var oundvikligt. Detta på grund av internetmediets 

utformning. Man kunde inte bara förlita sig på den första länken som man hittade, menade Elsa, 

utan man var tvungen att  söka vidare.  På så sätt  kom man i kontakt med sidoinformation som 

fördjupade det kunskapsfältet man från början letade efter. 

Ja,  absolut,  det  är  en  fördel  att  man  går  utanför  sin  vanliga  kurslitteratur  och  söker  

information  på  andra  platser  så  kan  man  oftast  hitta  någonting  eller  andra  

infallsvinklar (Alexander)
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Alexanders och Elsas reflektioner ger en god bild kring mina övriga informanters inställning till 

internet. Säljö pratar om hypertextualitet,  i ett sociokulturellt perspektiv är det möjligheterna att 

söka utanför  sina egna ramar via nätets hypertextualitet som bidrar till en form av kommunikation 

mellan individ och dator som möjliggör att ny kunskap bildas hos individerna. Många av mina 

respondenter menade att det var lättare att ta till sig information från nätet. Jag tror att detta har att  

göra med deras aktiva handling iform av att de själva var tvungna att sortera och bilda sig en egen 

uppfattning kring den kunskap som de sökte information kring.

När det kom till medierna och deras eventuella hjälp i kunskapsinhämtningen för mina informanter 

så menade Alexander att: 

Det är ju individuellt, det kan vara så att det blivit lite enklare för att man upplever saker 

med flera sinnen, så kan det vara, jag kan inte utesluta det men jag har inget bevis, men det 

kan vara så att det har känts lite enklare (Alexander).

Medan Nina menade att:

Som sagt i  de fallen jag själv har sökt upp inlärningsvideor,  så tror jag absolut att  det  

påverkat mitt studieresultat och gett mig en bättre förståelse, men de videor vi fått tagit del 

av i undervisningen känner jag inte har förbättrat mitt studieresultat (Nina)

I det sociokulturella perspektivet anser man att det alltid pågår en viss inlärning, det behöver inte 

nödvändigtvis vara det som är tänkt som lärs ut, men man registrerar alltid någon form av kunskap 

(Säljö,  2000:27).  Alexanders  citat  pekar  på att  han såg att  det  kunde finnas en undermedveten 

registrering från hans sida på de olika videosekvensernas innehåll som kunde resultera i ny kunskap 

hos honom som individ. 

Nina å andra sidan såg inte alls  den möjligheten utan menade istället  att  hon kände en sådant  

motstånd mot videoförekomsten, att hon per automatik stängde av sig och gjorde sig onåbar.  Enligt 

det sociokulturella perspektivet, lär sig Nina trots sitt motstånd. Nina å andra sidan upplevde att hon 

själv uppnådde bäst  resultat  när  hon var  den  som fick vara  herre  över  vad hon skulle  se,  och 

upplevde att hennes urval oftast var mer pedagogiska och informativa en de videosekvenser som 

hennes lärare valt ut. 
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6.6 Sammanfattning

Mina respondenter menade att IKT utformningen är av sådan karaktär att det blir oundvikligt att 

inte ta till sig kunskap som man från början kanske inte hade sökt information kring. Men att detta  

först och främst gällde deras egna användning av IKT. När de diskuterade IKT i skolan, gavs inte 

den möjligheten, då de sällan agerade aktörer för vad som skulle användas i undervisningen.  

Vilket  resulterade i  att mina informanter ofta upplevde att  informationen som gavs genom IKT 

kändes irrelevans och taget ur sin kontext.
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7 Avslutande sammanfattning

Mina respondenter hade ett relativt brett erfarenhetsspektrum, där de i undervisningssammanhang 

själva arbetat och haft IKT som stöd i undervisningen. De olika typerna av media som de arbetat 

med innefattade filmupptagningar, digitalkameror och PowerPoint presentationer. 

Respondenterna upplevde till olika grad en förekomst av de olika medierna som nämnts ovan som 

ett stöd eller fördjupning av pågående undervisning.  

När läraren använde olika IKT hjälpmedel  i  undervisningen, upplevde mina informanter att  det 

kunde göras av tre olika anledningar. 

Det  första  skulle  kunna  ses  som  ett  sätt  för  läraren  att  försöka  knyta  an  den  pågående 

undervisningen, genom att ta in sina föreställningar av populärkultur hos unga människor för att på 

så sätt försöka nå ut till studenterna på deras språk. Detta manifesterades genom olika Youtube-

klipp,  där  målet  enligt  mina  respondenters  erfarenheter  inte  nödvändigtvis  var  att  förmedla  ny 

kunskap så mycket som att försöka roa dem som elever. 

Den andra föreställningen kring användningen av IKT i undervisningen hos mina respondenter, 

handlade om, att de såg läraren som lat.  Hon/han besatt inte den nödvändiga kunskapen och lät 

därför mediet göra jobbet åt dem. Tiden som mina elever menade att lärarna på detta sätt kunde 

vinna, återinvesterades av lärarna till andra ändamålsenliga sysslor, så som utvecklingssamtal och 

rättning av prov. 

Den  tredje  synsättet   som  mina  informanter  diskuterade,  handlade  om  att  IKT  genom  sin 

hypertextualitet kunde ge dem förståelse kring olika kunskapsobjekt som de traditionella medierna 

inte  kunde förmedla.  Detta  främst  genom IKT teknikens  möjlighet  att  använda sig  av  visuella 

effekter samt ljud. 

I Lundmarks avhandling diskuterar hennes respondenter,  hur de upplevde att de var tvungna att 

förhålla sig till en ny lärarroll i samband med att IKT introducerade in i undervisningen (Lundmark, 

2000:118)

De upplevde att tekniken gav dem idéer och inspiration till mer kreativa elevorienterade lektioner.
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Lektionerna med den nya tekniken visade sig dock svåra att genomföra, då den nya lärarrollen inte 

enbart  skulle  bestå  av  att  vara  ämnesexpert,  utan att  som Jedeskogs arbete  visade,  även ha  en 

handledarroll som enligt Jedeskog det fanns många olika tolkningar på (Jedeskog). 

Både Jedeskog och Lundmark menade att den nya lärarrollen gick ifrån sin tidigare expertstatus till 

förmån för en handledarroll och nya administrativa sysslor, såsom närvaro mm. Att lärarna enligt 

Lundmarks och Jedeskog beskrivningar var tvungna att hushålla med sin schemalagda tid kan vara 

en förklaring till varför mina respondenter upplevde, att IKT i just deras undervisning mer såg som 

rekreationstid  och  inte  som  undervisning  värd  att  ta  på  samma  allvar  som  den  traditionella 

undervisningsformen.  Att  lärarna  använde  olika  dokumentärer/filmer  för  att  hinna  med 

utvecklingssamtal mm, styrker Lundmarks och Jedeskogs resultat om att den nya lärarrollen enbart 

fungerar ifall lärarna kompromissar med elevernas undervisningstid.

Mina respondenter hade en klar bild om att IKT i form av film, var en lika legitim kunskapskälla 

som traditionella läroböcker. Många av filmerna/klippen som visades hämtades från traditionella 

medier  såsom  nyhetsreportage  eller  UR-dokumentärer,  där  formen  för  hur  informationen 

presenteras kan liknas vid de traditionella läromedlen. Rostwall  diskuterar att det finns ett visst 

motstånd från skolans håll, när det kommer till införandet av fler IKT medier. Trögheten kan enligt 

Rostwall  förklaras  med att  institutioner  som skolan  måste  förhålla  sig  till  olika  historiska  och 

kulturella ramar. Där perspektiv på vad som är kunskap och hur denna ska förmedlas kan ses som 

en trög massa som är svår att snabba på. IKT-hjälpmedlen måste förhålla sig till den kultur i vilket 

de är tänkta att verka, och utformas därför enligt Rostwall, som de traditionella medierna för att på 

så vis, kunna göra entré i skolans pedagogik utan alltför stort motstånd från dels användarna och 

mottagarna, eleverna. 

Mina respondenter hade som ovannämnt inga större problem att se olika videodokumentärer som 

källor för kunskap, men visade ett mycket större motstånd mot kortare Youtube-klipp. Youtube-

mediet  baseras  på att  vem som helst  kan  gå  in  och lägga upp videosekvenser,  dock har  dessa 

sekvenser en maxlängd. Vidare blir klippen bara så bra som den teknik som personen som tänker 

lägga upp ett klipp har tillgång till. Mina respondenter menade att kvalitén i form av ljud och bild 

var så undermåttlig att det inte kändes lönt att försöka att fokusera på innehållet. 

Mina  respondenter  var  väldigt  överens  om  att  det  fanns  en  stor  glipa  mellan  de  faktiska 

möjligheterna med tekniken som fanns tillgängliga och kunskaper kring hur det skulle användas. 
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När det pratade om teknikinkompetens handlade det ofta om deras respektive lärare, men det fanns 

även en önskan från deras sida på att få lektioner för att öka sina egna teknikfärdigheter. 

Hernwall diskuterar i sin artikel om IKT i mångkulturella klasser, hur eleverna ofta själva upplevde 

en  högre  teknikkompetens,  än  sina  lärare.  I  den  kvantitativa  forskningen  om  ungas  media 

användning kommer Livingstone fram till att det fanns en osäkerhet bland lärare att använda sig av 

den nya tekniken. Detta på grund av teknikens snabba utveckling som gjorde att lärarna kände att de  

inte hängde med, kan ses som en förklaring till mina respondenters syn på sina lärare som trots en 

enligt dem ganska så frekvent användning av olika IKT verktyg, upplevdes av respondenterna som 

relativt okunniga i hanteringen av tekniken.

IKT-hjälpmedelen ska inte bara ska ses som en resurs till skolan eller som Lundmark skriver en 

”ad-on”  hjälpmedel,  utan  skolverket  mål  med  IKT  är  att  användningen  av  den  ska  vara  en 

integrerad del av all undervisning. Hernwall menar att det inte alltid finns plats eller ett behov att 

använda sig av IKT-hjälpmedlen i undervisningssammanhang, då IKT-teknikens form bjuder på en 

inflexibilitet. Iform av dess oändliga utbud som tekniken kan erbjuda, vilket gör det svårt för lärarna  

att hålla reda på vilken information varje enskild elev väljer att ta till sig och göra till sin kunskap. 

Från högre instanser menar man ändå att användningen av IKT i skolan är en förutsättning för att 

kunna  förbereda  dagens  ungdomar  till  den  digitaliserade  värld  som  avlöst  industrisamhället 

(Jedeskog). 

Tanken med IKT i undervisningssammanhang blir att aktivera eleverna till att själva söka upp och 

filtrera informationen. Medan lärarens roll skiftar fokus, från att vara källan till expertkunskap, till 

att nu vara en handledare som ger fingervisningar på hur eleverna ska hitta och sortera bland all 

information. Läraren som en medierande handledare som låter eleverna genom dialog att tappa in i 

hennes/hans  kunskapsbas,  är  en  arbetsform  som  går  hand  i  hand  med  det  sociokulturella 

perspektivet. 

Med IKT-hjälpmedelen ska skolans undervisningsform få en mer dialog baserad undervisning, där 

lärare och elev-elev tillsammans kommer fram till den önskade kunskapen. Kunskapen ska även ha 

en sådan form att den knyts till det stora samhället som skolan är en del av. 

Mina respondenter visade att det under vissa omständigheter hade erfarenheter som visade IKTs 

stora  möjligheter.  Detta  främst  då  eleverna  själva  ansvarade  för  tekniken  och  kunskaps-

inhämtningen.  I  dessa  fall  använde  sig  eleverna  av  varandra  och  kommunicerade  och  utbytte 

39



tidigare erfarenheter och kunskaper för att på så sätt kunna nå ny kunskap. Men i många av de 

exempel som mina respondenter redogjorde för, fanns inte den aktiva dialogen mellan lärare- och 

elev-elev inkorporerat. 

Här fungerade IKT som avkoppling eller som ett roande inslag, som gav lärarna möjlighet att utföra 

andra sysslor som pålagts deras lärarroll. Dessa ogenomtänkta IKT moment i undervisningen, ledde 

till en viss skepticism hos mina respondenter på hur viktigt medierna, som de fick ta del av faktiskt  

var. Några av mina respondenter menade även att IKT medförde vissa svårigheter i hur det skulle 

tolka informationen som mediet delgav. Respondenterna menade att det fanns språkliga brister hos 

dem, som gjorde det  svårt  för  dem att  ta  till  sig  information från  olika videoklipp,  då  de inte 

behärskade terminologin för sina ämnen på andra språk (engelska),  vilket  i  de flesta fallen var 

språket som videoklippen fanns tillgängliga på.

7.1 Reflektioner och förslag till framtida forskning 

I det sociokulturella perspektivet tror man att människan genom språket och i dialog med andra tar 

del av den kunskap som den kulturen besitter. Förespråkarna av det sociokulturella perspektivet 

menar att  språket  och kunskap inte går  att  frånkoppla från de olika  artefakterna som en kultur 

använder  sig  av.  Med  artefakter  menas  olika  typer  av  objekt,  som tillåter  människorna  i  den 

kulturen att kommunicera om objekten på en abstrakt nivå och på så sätt ta del av ny kunskap. I och 

med att vi gått från ett industrisamhälle till ett IT-samhälle, införlivas den nya tekniken i vårt sätt att  

kommunicera och se på vår kultur. 

Skolan  har  länge  varit  den  institution  som  fått  ta  på  sig  rollen  som  fostrare  av  de  nya 

samhällsindividerna. I och med att vår kultur expanderar och utvecklas, blir det skolans uppgift att 

anamma den nya kunskaperna och dess artefakter.  IKT-hjälpmedelen som börjat att florera i skolan 

är ett uttryck, för att samhället utanför skolan utvecklats och att skolan försöker att hänga med i den 

utvecklingen, men det går lite knaggligt. 

Mina informanter såg de nya tekniken som självklara delar av deras vardag utanför skolan, men 

upplevde vad jag uppfattade som en viss tveksamhet inför samma teknik innanför skolans ramar. De 

ifrågasatte  innehållet  och  syftet  med  IKT-stödd  undervisning.  En  av  anledningarna  till  den 

tveksamhet som jag upplevde att mina respondenter vittnade om går att koppla till  att tekniken 

fråntog  mina  respondenters  möjlighet  till  direkt  dialog  med  lärare  och  skolkamrater.  Som 
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medieanvändare är man aldrig passiv mottagare av innehållet, utan mediekonsumenter gör alltid 

urval och tolkningar utifrån sina egna referensramar, man för alltså en dialog med sig själv. 

I det sociokulturella perspektivet menar man att det är just i dialogen som möjligheten att utbyta och  

ta till sig ny kunskap är möjlig. När eleverna förväntades att titta och genom egen reflektion komma 

underfund  med  vad  i  innehållet  som  var  av  vikt,  hade  de  svårigheter  att  själva  sortera  i  

kunskapsflödet. Då de enbart kunde förlita sig på sina egna erfarenheter, det viktiga bollplanket som 

dialogen fungerar som fråntogs dem.  

Det  sociokulturella  perspektivet  vill  i  enlighet  med  Dewey  få  en  aktiv  elev  som genom egen 

handling förskansar sig erfarenheter. IKT-stödd undervisning kräver en medierande handledare, som 

med hjälp av sina erfarenheter kan guida eleverna genom dialog till den tänkta kunskapen.

Det har alltid funnits ett forskarintresse kring hur vi som människor tar  del av ny kunskap och 

införlivar den nya kunskapen i vårt egna vetande. Den internetbaserade tekniken tillåter oss att med 

en viss kunskap om hur tekniken ska hanteras att tappa in i ett enormt kunskapsflöde, som ständigt 

utvecklas och fylls på. Men hur formas då vår kunskap? Blir det ett ytligt för-stunden vetande eller 

bidrar  det  digitala  mediet  som  pedagogiskt  verktyg  till  att  befästa  och  fördjupa  den  tänkta 

kunskapsmålet, genom att ge eleverna flera perspektiv och medier samlade i datorn som bidrar till  

att stärka förståelsen?

Jag tror att den problematik som behandlats av forskarna redovisade i litteraturen, kan kopplas till 

tidigare  föreställningar  om  mänsklig  inlärning.  Föreställningen  har  handlat  om  att  människan 

utvecklar sitt kunnande och fyller på sin verktygslåda av olika erfarenheter kring sin egen kultur 

genom interaktion  och  dialog  med andra.  Denna dialog  har  skiftat  form från  att  tidigare  varit  

face2face, till att idag handla om hur välfylld ens egna verktygslåda är  med de redskap som behövs 

för att tappa in i den nya arenan för kommunikation och vetande, nämligen datorn och framförallt  

internet. Forskarna i den redovisade litteraturen har främst fokuserat på vad som lärs och hur, och 

då  främst  bland elever  i  grundskolan.  Elever  i  dem högre  åldrarna  har  nämnts,  men då  ofta  i  

periferin. Därför tycker jag att mitt forskningsmaterial är av intresse. Då det är elever med en fot i  

vuxenlivet  som  behandlas.  Mina  informanter  har  redan  gått  igenom  x-antal  år  i  det  svenska 

skolsystemet,  och  har  därför  (tror  jag)  en  klarare  mer  erfarenhetsbaserad   bild  av  medier  i  

undervisningen. Som förslag till fortsatt forskning , skulle jag vilja se fler undersökningar på hur 

elever i de högre åldrarna ser på den kunskap som IKT-hjälpmedelen försöker förmedla.
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