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TACK

Ett stort tack till min moster Ann Nilsson som hjälpte till att sprida enkäten till sina
nuvarande och tidigare arbetskamrater på skolor runt om i Dalarnas län. Jag vill även
tacka de lärare som tog sig tid att svara på enkäten och de elever som deltog i mitt
experiment om digitala mediers påverkan vid undervisning.

Abstract
I denna uppsats har jag undersökt vilka utbildningsmedier som används på några skolor
i utvalda kommuner i Dalarnas län: Älvdalen, Orsa, Mora och Falun, samt vilken
påverkan dessa medier kan ha på elevernas inlärning. Uppsatsens övergripande syfte är
att bidra med kunskap om hur utbildningsmedier kan användas i undervisningen i
grundskolan samt hur elevers lärande kan påverkas av medier med audiovisuell
information. Denna uppsats har följande forskningsfrågor: Hur vanligt är det att olika
utbildningsmedier används i undervisningen och vilka typer av medier är vanligast?
Vilken effekt kan utbildningsmedier ha på elevernas inlärningsförmåga? Och hur kan
mediepedagogik vara ett redskap i undervisningen? Uppsatsens frågeställningar
besvaras genom kvantitativa metoder i form av en enkät och ett experiment.
Enkätundersökningen visa att medier ofta används som komplettering till undervisning
på dessa utvalda skolor och de medier som används mest är video/film, bild/foto och
internet. Experimentets resultat tyder på att det finns elever som troligtvis lär sig bättre
genom att använda medier. Detta visades då experimentgrupperna som under en lektion
fick titta på en video visade större inlärning än kontrollgrupperna som endast lyssnade
på en föreläsning utan stöd av några utbildningsmedier.
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1 Inledning
En av mediernas viktigaste uppgifter är att informera, kommunicera, granska och kommentera
(Dahlgren, 2008). Mediekunskap är alltså ett betydelsefullt ämne i skolan och det är dessutom
viktigt att undersöka och utveckla kunskap om hur medier används i undervisningen. Skolan
bör betraktas som ett medium, en förbindelse mellan elever, samhälle och till exempel
elektroniska medier, framför Rönnberg (2003). Lärare borde därför inte ställa elevers
medieerfarenheter mot andra skolkunskaper, vilket de kan göra på grund av oro för att deras
status som pedagoger ska minska. En annan viktig aspekt är att medieanvändning kan ha stor
betydelse för många elever i skolan. Eftersom elever lär sig på olika sätt kan audiovisuella
medier och mediepedagogik vara särskilt värdefullt för de elever som lär sig bättre genom att
använda flera sinnen eller har den kinestetiska eller taktila inlärningskanalen som sin mest
dominanta. Enligt CFL (Centrum för flexibelt lärande) är 30% av eleverna i skolan visuella
inlärare. De lär sig smidigast genom att studera information - till exempel bilder och filmer
(Thomasdotter, 2008:9).

Jag var en av de 30% visuellt inlärande eleverna när jag gick i grundskolan och det är jag än
idag. Jag har svårt att uppfatta och minnas information som jag tagit emot endast via hörseln
och tankarna glider ofta iväg på sidospår om jag inte kan se informationen framför mig. För
mig har det alltid underlättat att använda synen genom att titta på en video eller möjligtvis
betrakta lärarens anteckningar, bilder och symboler på whiteboarden i klassrummet.

När jag valde utbildningsmedier som uppsatsämne utgick jag från Booth, Colomb och
Williams (2008) modell om hur man har ett praktiskt problem som utgångspunkt som sedan
leder till ett specificerat forskningsproblem. Ett praktiskt problem leder ofta till motivationen
att utforma en forskningsfråga och genom den frågan definieras ett forskningsproblem.
Undersökningens syfte är en hjälp för att lösa det praktiska problemet.

I denna uppsats har jag undersökt vilka medier som används i undervisningen på några
utvalda skolor i Dalarnas län och vilken påverkan dessa medier kan ha på elevernas inlärning.
Är dessa elever också visuella inlärare som jag eller tillhör de någon av de andra grupperna,
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det vill säga auditiva, taktila och kinestetiska inlärare? En beskrivning av dessa begrepp
kommer i ett senare avsnitt om inlärningskanaler. Även pedagogernas syn på
utbildningsmedier har undersökts och hur de anser att medier kan vara en fördel respektive
nackdel vid undervisning.

1.1 Syfte
Uppsatsens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur utbildningsmedier kan
användas i undervisningen på grundskolan och hur elevers lärande kan påverkas av medier
med audiovisuell information. I syftet har även ingått att undersöka i hur stor utsträckning
medier används, vilka som används och hur ofta.

1.2 Frågeställningar
Jag har brutit ner uppsatsens syfte i tre övergripande forskningsfrågor:
1. Hur vanligt är det att olika utbildningsmedier används i undervisningen och vilka typer av
medier är vanligast?
2. Vilken effekt kan utbildningsmedier ha på elevernas inlärningsförmåga?
3. Hur kan mediepedagogik vara ett redskap i undervisningen?

1.3 Avgränsningar
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och forskningsfrågor har undersökningens omfång
avgränsats enligt följande: Då grundskolan innefattar nio årskurser och olika stadier som
skiljer sig åt har undersökningen avgränsats till lärare och elever i årskurs 3-6.
Undersökningen har skett på skolor i fyra olika kommuner i Dalarnas län: Älvdalen, Mora,
Orsa och Falun. Denna avgränsning gjordes med ett icke slumpmässigt urval som kan liknas
vid ett snöbollsurval (Dahmström, 2009:237). Man utgår vid ett snöbollsurval från att man
känner till och kan nå en mindre del av populationen. Därefter ber man dessa personer berätta
vilka kontakter de har ur samma population, för att sedan kontakta de personerna. Uppsatsen
har dessutom avgränsats till att fokusera på digitala och audiovisuella medier som video/film,
ljud, datorspel och bild/foto.
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1.4 Begrepp
Audiovisuell(-t)
Begreppet audiovisuellt hänvisar till produktioner där ljud och bild arbetar tillsammans, till
exempel långfilmer, musikvideor, reklamfilmer och datorspel. Det som sker i bilden speglas
ofta i ljudet och musiken.

Digitala medier
Digitala medier är ett samlingsnamn för alla medier som är kodade i ett maskin-läsbart
format. De kan skapas, granskas, delas, redigeras och sparas på datorer. Datorprogram, bilder,
videor och ljud är några exempel på digitala medier.

Experimentgrupp
En experimentgrupp är en grupp individer som utsätts för något man vill studera. Exempelvis
utbildningsmedier. Experimentgruppen utför ett test inom ämnet och resultatet jämförs sedan
med en kontrollgrupp som inte utsatts för testet.

Icke slumpmässigt urval
Alla människor har inte lika stor chans att bli utvalda för en undersökning. Man undersöker de
individer som man har lättast att få tag i och resultaten gäller då endast för dessa individer. Att
delta i undersökningen görs frivilligt bland dessa människor.

Kontrollgrupp
En kontrollgrupp är en grupp individer som inte utsätts för det man vill studera utan används
för att jämföra resultatet med en experimentgrupp.

Kvantitativ metod
Kvantitativa metoder innehåller insamling av kvantitativ data som kan samlas in genom
exempelvis enkäter och experiment. Den kvantifieras i siffror och beskriver inga åsikter eller
uppfattningar. Metodens styrka är att få en bred bild av det som undersöks.
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Kvalitativ metod
En kvalitativ undersökning innehåller kvalitativa data som samlats in genom exempelvis
intervjuer och observationer. Kvalitativa metoder kan ge en djup bild av och förståelse för till
exempel intervjupersonernas uppfattningar och åsikter. I en kvalitativ undersökning är inte
syftet att kvantifiera insamlad data i siffror.

Mediepedagogik
Läran om digitala medier samt användning och utveckling av IT och digitala medier i olika
utbildningssammanhang och undervisningssituationer. Mediepedagogik innebär arbete med
olika former av medieteknik i skolan samt konsumering.

Sociala medier
Sociala medier betecknar webbplatser och andra medier med vars hjälp människor kan
interagera i sociala nätverk och bidra med eget innehåll. Sociala medier innefattar exempelvis
webbsidor, bloggar, forum, radio, tv och tidningar.
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2 Teori och tidigare forskning
I detta kapitel redovisas litteratur som visar på det aktuella kunskapsläget om svenska och
internationell medieanvändning. Det redogörs för lärande och det sociokulturella perspektivet,
teorier om inlärningskanaler samt mediepedagogik.

Tidigare forskning visar att internet är en stor del av det svenska folkets medieanvändning i
åldrarna 9-79. I genomsnitt läggs det 6 timmar på medier om dagen, enligt Forsberg (2012).
Användning av internet
utgör ungefär en fjärdedel
av den tiden. Internetanvändningen är som
störst i åldern 15-24 på
43%. På 35% ligger
åldersgruppen 25-44 följt
av 9-14 på 26%. Tätt efter
kommer 45-64 på 21%
och 65-79 på 8%.

Figur 1: Hämtad från Nordicom,
Mediebarometer 2011.

96% av alla svenska barn i åldrarna 9-12 använder internet i ungefär en och en halv timme
varje dag (Mjömark, 2014). Norska barn i samma ålder använder internet ungefär lika mycket
och utgör 97% av alla barn. Sociala medier används flitigt av barn och ungdomar. I både
Sverige och i Norge uppger 6 av 10 barn att de använder sociala medier varje dag.
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Cirka 9 av 10 svenska respektive norska barn spelar datorspel, tv-spel eller mobilspel varje
dag. Dock spelar norska barn ungefär 18 minuter längre än svenska. Tiden som läggs på film
och tv är lika som i Sverige som i Norge, det vill säga 96 minuter per dag. Att lyssna på musik
är inte lika populärt som att titta på film eller tv. Det lyssnas ungefär 70 minuter per dag på
musik bland Norska barn och 60 minuter bland Svenska barn. Mobilanvändningen är ungefär
lika stor i båda länderna. Norska barn använder sina mobiltelefoner fyra minuter längre och
har en total användningstid på 74 minuter per dag.

Det finns drygt 7 miljarder människor i världen och nästan 2,5 miljarder av dem är aktiva
internetanvändare, det vill säga 35% (Kemp, 2014). Användningen är som störst i
Nordamerika på 81% följt av västra Europa på 78%. Sist bland internetanvändarna hittar vi
Afrika på 18% och södra Asien på 12%.

Figur 2: Hämtad från We Are Social, Internet Penetration 2014.

Den genomsnittliga tiden som användare runt om i världen ägnar åt internet är 4,8 timmar per
dag med åtkomst från datorer och 2,1 timmar med åtkomst från mobiltelefoner (Kemp, 2014).
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2.1 Det sociokulturella perspektivet
Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskij teori om att barns utveckling av
kunskap sker i samspel med omgivningen. Ett sociokulturellt perspektiv betonar användning
av verktyg och redskap, exempelvis medier, som en del av läroprocessen. Säljö (2000)
grundar sin framställning av detta perspektiv på sin uppfattning av begreppet kultur. Kultur
uppfattas av honom som en uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser
som individer får genom interaktion med omvärlden. Det är genom kommunikation, skapande
och samspel med andra människor som individen får kunskap.

I samband med det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. Begreppet
betecknar att individer står i god kontakt med omvärlden och att deras tänkande och
föreställningar är framvuxna ur den omgivande kulturen. Begreppet ger oss dessutom insikt
för interaktionen som ständigt sker mellan människor och de kulturella redskap som vi
använder för att kunna förstå, tolka och agera med vår omvärld.

2.2 Inlärningskanaler
Det finns olika typer av inlärningskanaler och de kan beskrivas i fyra olika grupper. Dessa
grupper är visuell-, auditiv-, taktil- och kinestetisk inlärning. Varje elev har någon
inlärningskanal som är dominant vid inlärning. Men det finns dessutom de elever som kan
tillämpa flera olika metoder vid inlärning. I huvudsak är 30% av eleverna i skolan visuella
inlärare, 25% auditiva och 15% kinestetiska och taktila inlärare (Thomasdotter, 2008:9).

Thomasdotter (2008) skriver att de visuella inlärarna lär sig bäst genom att se det de ska lära
in. De lär sig genom att läsa, titta på bilder, filmer och diagram. De har ofta en snabb
inlärningsförmåga och deras inlärningssätt passar bra i den traditionella skolan. De auditiva
eleverna har hörseln som huvudsaklig inlärningskanal och lär sig bäst genom att lyssna på vad
pedagogerna säger, lyssna på musik och annat ljud, samt genom samtal och diskussioner. De
kinestetiska inlärarna är de som behöver längst tid till inlärning och de har det bästa
långtidsminnet. Det som eleverna en gång har lärt sig kommer de ihåg. De lär sig bäst genom
att använda rörelser och arbeta med kroppen, även känslor och inlevelse har betydelse för
inlärningen. De taktila inlärarna har lättast att lära sig genom att röra vid saker och de
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använder gärna händerna mycket. De lär sig också ny och avancerad information med hjälp av
att rita och måla och genom att använda olika hjälpmedel så som datorer och miniräknare.

Eneroth (n.d.) skriver om de olika hjärnhalvorna och visar sambandet mellan teknikerna och
deras arbetssätt. Den högra hjärnhalvan är den konstnärliga sidan. Den ser helheten först och
minns bäst tecken och symboler. Den vänstra hjärnhalvan är den akademiska sidan. Den
bygger upp information från delar till den stora helheten och minns bäst detaljer och skriftlig
text. Ser mer information om höger- och vänster hjärnhalva i tabellen nedan.

Vänstra hjärnhalvan

Högra hjärnhalvan

Språk

Färg

Ord

Form

Matematik

Fantasi

Logik

Intuition

Analys

Musik

Tidsuppfattning

Känslor

Sekventiell / Detaljer

Holistisk / Helhet

2.3 Mediepedagogik
Medium betyder ”mellan” och syftar till förbindelsen mellan människa och människa som en
lagring- och överföringsteknik. Ett medium är en överföringskanal i en
kommunikationsprocess som möjliggör återgivning, spridning, mångfaldigande, bearbetning
samt lagring av information. Det viktigaste mediet i skolan är pedagogens och elevernas
samtal med kroppsligt lokaliserade röster (Rönnberg, 2003). Enligt Vygotskij är språket ett
redskap och en resurs som människan använder för att förstå sin omvärld och som skapar
innebörd och mening (Andersson och Laurin, 2007:3).

All kunskap bygger på upplevelser och det är också det som gör TV- och musikmedier till
dagens dominerade mötesplatser menar Rönnberg (2003) och skriver även att vi måste
utmana alla tankefigurer som säger att medieanvändning är passiv och att medier är en
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styggelse som måste hållas utanför skolan - inte minst för att pedagogens status riskerar att
minska - och försöka få dessa människor att ändra uppfattning.

Enligt Helena Tillenius (2010) är mediepedagogik när pedagogen använder det som finns
runtomkring eleverna så som ljud, bilder och film i undervisningen. Mediepedagogik kan
även innebära att man själv arbetar med olika former av medier och inte bara konsumerar
färdigt material. Skapandeprocessen är viktigt eftersom eleverna då får en chans att uttrycka
sig på andra sätt än bara med papper och penna. Ungefär vart femte barn utvecklar någon
form av läs- och skrivsvårighet i skolan (Dyslexiföreningen, n.d.).

2.4 Ett kreativt redskap?
Det autentiska i medieuppgifter ger meningsfullhet för eleverna, skriver Helena Danielsson
(2002). Genom användning av medier får eleverna en nyttig utmaning, och möjligheten att få
använda en kamera eller annan medieutrustning har stor betydelse. Fascination av
medieteknik och eget skapande med utrustningen är en drivkraft för barn. Elever lär sig
samarbeta bättre och utvecklar det svenska språket med hjälp av medieuppgifter. Både elever
och pedagoger uppskattar mediearbetet.

Läroplanen för grundskolan betonar att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet” (Skolverket, 2011). Barn och ungdomar är flitiga konsumenter av medier och de är väl
bekanta med berättelsen i de rörliga bilderna. Idag kommunicerar vi ofta genom estetiska
uttrycksformer och den nya generationen har en känsla för medieteknik som måste tas till vara
(Danielsson, 2002). Skapandet med medier erbjuder en väg till att stimulera barn och
pedagoger i lärande samt i att utveckla språk och kommunikation.

Om barns tv-tittande och andra medievanor påverkar deras lärande är svårt att veta och det är
nästintill omöjligt att få fram vad de lär sig utifrån deras mediekonsumering (ÅkessonHallberg och Olsson, 2008:10). Orsaken till detta är att barn uppfattar och lär vissa saker som
ett annat barn kanske inte gör.
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2.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
Mediepedagogik innefattar användning av medier och det kreativa skapandet med medier vid
skolundervisning. Ett av de viktigaste och mest använda medierna i skolan är samtalet mellan
elever och pedagoger. Teorin om sociokulturella perspektivet antyder att det är en resurs som
skapar innebörd och används för att förstå omvärlden. Alla skolor kan betraktas som ett
medium, en förbindelse mellan individer och medier. Mediernas viktigaste uppgift är att
kommunicera och informera om vetenskap, specifika händelser eller individer, liksom skolan.

Genom att använda medier i skolundervisning får eleverna en nyttig utmaning och eventuellt
en drivkraft till lärandet. All kunskap bygger på upplevelser, därför är skapandeprocessen
också viktig. Skapandet stimulerar både barn och pedagoger i lärandet och erbjuder en chans
att utveckla språk och kommunikation.
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3 Metod
Uppsatsens frågeställningar besvarades genom kvantitativa metoder i form av en enkät och ett
experiment. Enkäten har dessutom ett litet inslag av kvalitativ metod då det inkluderades en
fråga med öppet svar för att få en uppfattning om pedagogernas åsikter angående
utbildningsmedier. Litteratur inkluderades för att få en inblick om vad mediepedagogik
innebär och hur den kan vara användbar i undervisning. Dessa metoder valdes eftersom de
ansågs vara mest effektiva vid denna typen av forskning och kunna ge ett tillförlitligt resultat.
En enkät innebär att alla deltagare får samma frågor och den används när man vill nå ut till
många olika individer (Kylén, 2004). Man kan dessutom göra meningsfull statistik över
svaren. Nedan följer fyra avsnitt om det som är utmärkande för dessa metoder, hur de
applicerades i uppsatsen och etiska överväganden.

3.1 Beskrivning av metoder
Den grupp av människor som är målet för en undersökning brukar kallas för population.
Populationer kan exempelvis utgöras av människor som arbetat inom filmbranschen i över 30
år eller unga vuxna i åldern 18-25 som besökte Sweden Rock Festival 2012. Ur populationen
görs ett urval av människor som till exempel får svara på en enkät eller delta i en intervju.

Vid konstruktionen av frågor till en enkät finns det en mängd regler att följa. Först och främst
ska språket anpassas till målgruppen. De som själva är verksamma inom ett visst
kunskapsområde tar lätt förståelsen för vissa ord för givet. Det är därför viktigt att sätta sig in
i målgruppens tankebanor eller eventuellt ta hjälp av någon därifrån. En annan viktig del är att
frågorna och svaren ska vara entydiga. De ska inte kunna tolkas på mer än ett sätt och de ska
inte vara ledande. Negationer bör också undvikas och frågorna ska vara relativt korta. Enligt
Ejlertsson (2014) är ett vanligt misstag vid konstruktionen att inte sära på alla frågor. Det är
viktigt att varje fråga innehåller en och endast en fråga, det vill säga inga delfrågor liknande;
”Anser du att medier är bra och effektivt att använda vid undervisning?”.
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För att få en hög svarsfrekvens vid en enkät bör frågeformuläret skickas ut vid en tidpunkt då
det inte konkurrerar med andra aktiviteter. Högtidshelger och veckolov, då resor ofta
förekommer, är olämpliga tider för ett utskick. Då en person i urvalet vägrar eller inte har
möjlighet att delta i undersökningen beskrivs det som bortfall. Bortfall på enstaka frågor
bland dem som för övrigt har svarat på enkäten benämns internt bortfall. Externt bortfall
innebär att personer som valts ut för undersökningen har valt att inte svara. Ju större bortfallet
är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar till målpopulationen.

Enligt A.F. Chalmers (1999) är experiment en metod inom vetenskapen med vars stöd man
kan se samband genom att studera relationen mellan orsak och verkan. Med hjälp av samband
kan hypoteser ställas, konstateranden formas och slutsatser dras vilket bidrar till ny kunskap
så att vetenskapen kan utvecklas vidare. Då vetenskapen ska vara baserad på relevant material
så är det viktigt att det är relevanta fakta som ligger till grund för den kunskap man vill uttala
sig om (Chalmers, 1999). En viktig beståndsdel i utförandet av ett experiment är de variabler
som man inkluderar. De bör vara representativa för kunskapsområdet för att ge effekt. En
variabel är en egenskap som ingår i ett experiment och som man antar kan bidra med en ökad
sannolikhet att uppnå tillförlitliga resultat.

Vid ett experiment är det viktigt, precis som i vilken annan forskningsmetod som helst, att
man har en population som är relevant för det kunskapsområde och ämne man undersöker. Ur
populationen görs två grupper - experimentgrupp och kontrollgrupp. Dessa gruppers resultat
jämförs sedan med varandra och därefter kan man uttala sig om ämnets orsak och verkan.

3.2 Enkät
Populationen för denna enkätundersökningen utgörs av pedagoger i alla åldrar, män och
kvinnor, som arbetar på skolor inom Dalarnas län i årskurs 3-6. Dessa årskurser valdes efter
bedömningen att eleverna i den åldern kan klara av att ta till sig given information, gör
enstaka prov och tester och dessutom kan konsumera och producera medier på egen hand.

Enkäten delades ut i november månad 2014 eftersom november kan anses vara den mest
lämpliga månaden av november och december när undersökningen genomfördes. Detta på
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grund av kända aktiviteter i december månad som julförberedelser och firande som tar
uppmärksamhet och tid i skolan och privat. Detta skulle kunna påverka deltagarnas vilja att
besvara enkäten och därigenom påverka undersökningens resultat negativt.

Frågeformulärets frågor har konstruerats på ett sätt som är begripligt för alla tänkbara åldrar
mellan 25-65 eftersom medelåldern på pedagoger i dalarnas län är okänd. Frågorna ska kunna
läsas och förstås av okunniga såsom kunniga människor inom medieområdet. Ett exempel på
en fråga kan se ut såhär:
• Vilka sorters medier använder du i din skolundervisning?
Kryssa för ett eller flera alternativ.
☐ Video/Film

☐ Ljud-CD

☐ Datorspel

☐ Bilder

☐ Annat: ________________________

Frågan kan inte tolkas på mer än ett sätt och den gäller vilken undervisning som helst för vilka
ämnen som helst. Den är kort och innehåller inga svåra ord för de som är okunniga inom
medieämnet eller nya inom lärandet. Det övervägdes att använda ordet utbildningsmedier
istället för bara medier men risken fanns att ordet skulle bli svårtolkat. ”Vad specificeras som
utbildningsmedier?” är en fråga som skulle kunna uppstå. I grund och botten är
utbildningsmedier enskilda medium som används i undervisning. Ordet utbildningsmedier
användes endast i fjärde och sista frågan då pedagogerna troligtvis hunnit fått en inblick i vad
utbildningsmedier skulle kunna vara genom de tidigare frågorna.

3.3 Experiment
I experimentet ingick två experimentgrupper och två kontrollgrupper från en av de utvalda
skolorna. I varje grupp ingick pojkar och flickor i årskurs 3-6. De båda experimentgrupperna
fick under en lektion titta på ett videoklipp från ur.se inom ett specifikt ämne - historia
(Historiepolisen, 2008) eller biologi (Tax och Tass, 2010). Det valdes att ha video som
medium i detta experiment eftersom det är ett medium som används mycket vid
skolundervisning. Efter videon delades det ut ett frågeformulär (se bilaga 2-3) som innehöll
fem frågor vars svar framgick genom videon. De båda kontrollgrupperna fick till skillnad från
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experimentgrupperna lyssna på en föreläsning inom dessa två ämnen i utbyte mot
videoklippet. Sedan fick även de svara på samma frågeformulär inom det specifika ämnet.
Svaren granskades och ett medelvärdet för varje grupp räknades ut. Svaren från
experimentgrupperna jämfördes därefter med kontrollgruppernas. Lär sig eleverna mer genom
att titta på en video och därmed använda fler sinnen eller tar de tillfället till att tänka på annat?

3.4 Etiska överväganden
När undersökningsmetoderna var bestämda och ett urval hade gjorts blev de personer som var
utvalda kontaktade och informerade om undersökningen och dess syfte samt att deras
deltagande var helt frivilligt. Det är enligt Ekengren, Ann-Marie och Hinnfors, Jonas
(2012:112) viktigt att just de personerna som ställer upp i en undersökning får detta förklarat
för sig. Men samtidigt är det viktigt att trots detta vara beredd på ett externt bortfall. Ett etiskt
Ett etiskt förhållningssätt i detta avseende innebär alltså att undersökningspersonerna deltar på
frivillig grund.

Ett annan etisk aspekt ät att alla källorna hålls konfidentiella. Det innebär att forskaren är
medveten om vilka undersökningspersonerna är, men i den vetenskapliga redogörelsen inte
anger några autentiska namn eller andra kännetecken som avslöjar undersökningsdeltagarnas
identitet. Vid ett större enkätutskick är deltagarna vanligtvis anonyma, vilket innebär att inte
ens forskaren som sammanställer resultaten vet vilka som svarat vad.

Det finns en risk att kravet på kritisk granskning, efter någon form av undersökning, kan
komma i konflikt med konfidentialitetskravet. För att lösa detta problem ska det insamlade
materialet bara användas i den forskningsuppgift som har angivits. Ingen utanför
forskningsgruppen får dessutom ha direkt tillgång till materialet.
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4 Resultat och analys
I detta kapitel redovisas svaren från enkätfrågorna, vilka redogörs i tre olika diagram samt en
sammanfattning av pedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring utbildningsmedier.

4.1 Resultat från enkäter
1. Använder du medier i skolundervisning?
25
20
15
10
5
0

Ja

Nej

2. Hur ofta använder du medier i skolundervisning?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Varje vecka

Varje månad

Varje termin

Sällan/Aldrig
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3. Vilka sorters medier använder du i skolundervisning?
25
20
15
10
5
0

Video/Film

Ljud-CD

Datorspel

Bild/Foto

Annat

De pedagoger som svarade ”annat” på ovanstående fråga använder dessutom sociala medier i
sin undervisning. Bortsett från digitala medier nyttjar majoriteten även tv, radio, tidningar,
böcker och andra texter. Internet används av 75% av de medverkande pedagogerna. Enligt
Forsberg (2012) läggs det 6 timmar på medier om dagen. Av dessa 6 timmarna utgör internet
26% och tv/video utgör tillsammans 28%. 15/20 pedagoger som medverkade i
enkätundersökningen, det vill säga 75%, tar denna medieanvändning med sig till skolan och
använder i undervisning.

Några av pedagogerna som deltog i enkäten hade egna tankar och andra erfarenheter kring
utbildningsmedier som de fick dela med sig av i frågeformuläret. Många ansåg att det är bra
att använda medier som stimulerar många sinnen, till exempel video/film och datorspel.

Medier är lättillgängligt och det är ofta uppdaterat material. Många gånger är
det lättare att fånga elevernas intresse med hjälp av medier.
- Enkätdeltagare nr 1

Många pedagoger använder flera sorters medier i sin undervisning eftersom olika elever
gynnas av olika medier. Elever tar till sig och bearbetar information på olika sätt. Vilken
inlärningskanal som är mest dominant och om eleverna har eventuella läs- och
skrivsvårigheter har stor betydelse. Eleverna tycker att det blir roligare om det får använda till
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exempel datorspel ibland. Dator- och övrig medieanvändning är en stor del av barnens vardag
därför kan det bara bra att använda dessa medier i undervisningen för att väcka intresse.

Jag som arbetar på en särskola märker att eleverna har lättare att hålla
uppmärksamhet och fokus på undervisningen när de själva kan vara aktiva
genom medier. Att själva få trycka, peka, dra och filma gör dem aktiva inlärare
och lektionerna blir mycket roligare!
- Enkätdeltagare nr 2

Några av de intervjuade pedagogerna ansåg dessutom att det finns en nackdel med
användning av medier i skolundervisning. Ibland kan eleverna glömma bort att de ska lära sig
något av filmen de kollar på eller spelen de spelar och använder den tiden till att tänka på
annat. Dock anser majoriteten av pedagogerna att medier är en väldigt bra komplettering till
undervisningen där man kan väcka lusten till lärande. Ju fler sinnen som är aktiva vid
inlärningstillfället desto större möjlighet till finns det till kunskap. Många källor som
exempelvis internet och diskuterande samtal förstärker inlärningen.

Jag som arbetar med yngre barn uppskattar korta filmer. Bilder är viktiga
och säger ofta mer än tusen ord. Filmer är också ett bra sätt att repetera. Att på
nytt få höra och även se, blir ofta en bra bekräftelse på sina kunskaper.
- Enkätdeltagare nr 3

Om pedagogerna använder medier i sin undervisning beror även på om det finns tillgängligt
material i de ämnen de undervisar. I samhälls- och naturorienterande ämnen, historia och
engelska används medier ofta. Inom matematiken är det svårt att hitta bra medier som
komplettering till den vanliga undervisningen.

4.2 Resultat från experiment
I följande avsnitt redovisas resultatet från experimentet i två olika tabeller. På frågeformuläret
kunde eleverna få max 5 poäng - ett poäng för varje fråga. Tabellerna visar det genomsnittliga
resultatet för alla eleverna i den specifika experiment- eller kontrollgruppen och det mest
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förekommande svarsresultatet, det så kallade typvärdet. Medelvärdet har avrundats till
närmsta hundradel. Fyra mer detaljerade tabeller för varje elevs enskilda svar inom grupperna
finns i bilaga 4-7.
Resultat från experimentgrupperna
Experimentgrupp

Ämne

Typvärde

Medelvärde

Experimentgrupp 1

Biologi

5

4,4

Experimentgrupp 2

Historia

5

4,6

Resultat från kontrollgrupperna
Kontrollgrupp

Ämne

Typvärde

Medelvärde

Kontrollgrupp 1

Biologi

5

4,26

Kontrollgrupp 2

Historia

5

4,15

Tidigare forskning om inlärningskanaler visar att visuella respektive auditiva inlärare och de
som förekommer mest och dessa två inlärningskanaler ligger i fokus för uppsatsens
experiment. Att döma av experimentet så är inlärningen större vid användning av flera sinnen.
Experimentgrupperna som tittade på en video, och därmed använde både syn och hörsel, har
ett sammanlagt medelvärde på 4,5 medan kontrollgrupperna som endast använde hörseln har
ett sammanlagt medelvärde på cirka 4,2. Experimentgrupperna lärde sig 7% mer än
kontrollgrupperna.

Enligt Åkesson-Hallberg och Olsson (2008) är det svårt att veta om elevernas konsumering av
medier påverkar deras lärande. Det är många faktorer som påverkar elevernas inlärning. Läsoch skrivsvårigheter, svenska språket, koncentrationsförmåga, inlärningskanaler och vilken av
deras hjärnhalvor som är mest dominant är några av de faktorerna. Det är alltså näst intill
omöjligt att veta orsaken till varje elevs enskilda svarsresultat.

Resultatet visar att det finns god potential till inlärning för både kontroll- och
experimentgrupperna då typvärdet visar 5 för respektive. Trots det gemensamma typvärdet
har experimentgrupperna aningen bättre resultat. Medier är en bra komplettering till
undervisning och det kan väcka lusten till lärande. Denna faktor kan förklara varför
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experimentgrupperna presterade bra. Ju fler sinnen som är aktiva vid inlärning desto större
möjlighet bör det finns till kunskap. Experimentets resultat ger stöd för påståendets giltighet.

4.3 Slutsats
Enkätundersökningen visa att medier ofta används som komplettering till undervisning på de
utvalda skolorna i Dalarnas län som ingår i undersökningen. De flesta lärare i årskurs 3-6 på
dessa skolor använder medier varje vecka. Andra använder det en eller ett par gånger i
månaden. De medier som används vid dessa tillfällen bland annat film/video, bild/foto,
datorspel och ljud-cd. Även sociala medier som tv, radio, böcker, tidningar och internet
används flitigt.

Därför är en rimlig slutsats att medier av olika slag är en bra komplettering till den övriga
undervisningen eftersom medier kan väcka lusten till lärande hos eleverna. Många pedagoger
använder flera olika medier eftersom olika elever gynnas av olika medier beroende på vilken
inlärningskanal som är mest dominant. De flesta pedagogerna i undersökningen anser att ju
fler sinnen som är aktiva vid undervisningen desto större chans finns det till kunskap.

Experimentet visar att det finns elever på dessa utvalda skolor som troligtvis lär sig bättre
genom att använda flera sinnen. Den slutsatsen drogs eftersom experimentgrupperna, som
med det audiovisuella mediet videofilm använde både syn och hörsel, fick bättre
genomsnittligt resultat än kontrollgrupperna som vid föreläsningen i första hand fick
information genom hörseln. Dock blev det mest förekommande svarsresultatet, typvärdet, för
samtliga grupper 5 av 5. Det visar att det finns elever i kontrollgrupperna som har en aktiv
auditiv inlärningskanal och att bra lärande kan ske på olika sätt.
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5 Diskussion
I detta kapitel förs diskussioner kring enkätens och experimentets resultat samt valet av
metoder och dess genomförande.

5.1 Resultatdiskussion
Enkäten skickades ut till alla lärare i årskurs 3-6 på tre olika skolor i Dalarnas län och inte en
enda deltagare svarade nej om användningen av utbildningsmedier. Jag vet inte hur många
lärare det finns för årskurs 3-6 i Dalarna totalt eller hur många man måste fråga för att våga
påstå att de flesta lärare använder sig av medier vid undervisning. Dock ger resultatet på den
frågan ett litet stöd för att det skulle kunna vara så.

8 av 10 lärare som deltog i undersökningen använder medier varje vecka i sin undervisning.
Dessa lärare ger även fler elever chans till inlärning samt stimulering i lärandet. Ungefär 2 av
10 barn utvecklar någon form av läs- och skrivsvårighet i skolan. Även dessa barnen har en
chans till inlärning med hjälp av medier tack vare de lärare som använder dem flitigt.

Alla lärare som medverkade i enkätundersökningen använder film/video i sin undervisning.
Även i Forsbergs (2012) tabell utgör tv, där film ofta förekommer, en stor del av
medieanvändningen. Video/DVD utgjorde dock bara 2% av den 6 timmar långa
medieanvändningen varje dag. Ljud-CDs var det medium som användes minst. Det syns
också i Forsberg tabell då även CD-skivor endast utgör 2%. Enligt tabellen utgör internet en
av de största delarna av medieanvändningen. Med enkätundersökningen kunde det fastställas
att 75% av de medverkande lärarna använder internet i undervisningen.

Experimentets resultat visar att experimentgrupperna lärde sig 7% mer än kontrollgrupperna.
Detta kan bero på att majoriteten av alla eleverna har den visuella inlärningskanalen som mest
dominant, vilken kontrollgrupperna inte hade möjlighet att använda. Desto fler aktiva sinnen
innebär större chans till inlärning. Experimentgrupperna använde två sinnen - syn och hörsel,
medan kontrollgrupperna endast använde hörseln.
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Att det är näst intill omöjligt att veta om eleverna lär sig någonting utifrån deras konsumering
finns det förståelse för. Eleverna kan titta på en video eller lyssna på en föreläsning, svara på
några frågor de kommande 10 minuterna och några dagar efter glömma bort det de tidigare
lärt sig. Det är de kinestetiska inlärarna som har det bästa långtidsminnet. De lär sig bäst
genom att få använda händerna och kroppen i praktiska uppgifter. Mediepedagogik innefattar
inte bara konsumering av medier utan även eget praktiskt arbete. Det kan vara bra att lägga på
minnet för de pedagoger som ibland använder sig av medier som komplettering till
undervisningen. Ungefär 15% av eleverna i skolan är kinestetiska inlärare och de borde ha
samma chans till effektiv undervisning som visuella, auditiva och taktila inlärare.

5.2 Metoddiskussion
Av litteraturen fick jag en tydlig inblick om vad mediepedagogik är och hur den kan
appliceras på traditionell undervisning samt vilka inlärningskanaler som finns och hur olika
faktorer kan påverka inlärning.

Ett bättre val angående enkätundersökningen hade varit att utgå från ett slumpmässigt urval då
alla individer hade haft lika stor chans att få delta. Ett alternativ hade varit att utgå från fler
skolor i länet och gjort ett systematiskt urval och delat ut enkäten till var tredje person. Det
kunde gett en större spridning av svar då många pedagoger arbetar olika. Det finns en risk för
att pedagogerna på en specifik skola snackar ihop sig och undervisar på ett likvärdigt sätt.

Jag anser att jag valde rätt frågor till enkäten. Inga interna bortfall på frågor som grundar sig
på kvantitativa metoder har skett, det vill säga att alla enkätfrågor har blivit besvarade. Det
visar att varje fråga var konstruerad på ett sätt som målgruppen förstod. 7/20 interna bortfall
inträffade på den kvalitativa frågan med öppet svar, det vill säga att 35% av pedagogerna inte
besvarade frågan. Dessa pedagoger ansåg möjligtvis att de inte hade några egna tankar eller
erfarenheter om utbildningsmedier som de kunde dela med sig av. Det finns även en risk för
att ordet utbildningsmedier är svårtolkat. Ett alternativ hade varit att utesluta begreppet helt
eller möjligtvis skrivit en inledande text med en förklaring till begreppet.
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Experimentet och resultatet som det gav fungerade enligt mina förväntningar. Jag kunde
effektivt ställa upp alla enskilda svarsresultat och räkna ut medelvärdet för de olika grupperna
och jämföra dem med varandra och se en tydlig skillnad.

Det interna bortfallet var mindre vid experimentets frågeformulär än vid lärarenkäten. Om
bortfallet beror på kunskapsbrist eller den valda frågeformuleringen är omöjligt att veta. Det
förekom enbart 5 interna bortfall, varav 2 var på samma fråga, av totalt 68 elever. Bortfallet
utgör alltså endast 1,5% av totalt 340 frågor. Om dessa bortfall beror på kunskapsbrist så är
det varje elevs enskilda ensak. Men om de elever som bortfallet gällde har eventuella
svårigheter för läsförståelse så hade jag kunnat formulera frågorna annorlunda. Jag hade
dessutom kunnat be elever med lässvårigheter att granska frågorna och förklara deras
innebörd innan experimentet utfördes.

5.3 Avslutande diskussion
Jag anser att jag lyckades besvarade uppsatsens forskningsfrågor och kommit fram till ett
trovärdigt resultat. Eftersom enkätundersökningen endast gäller pedagoger på fyra utvalda
skolor i Dalarnas län hade jag en god inblick i hur många dessa var och kan därför säga att
trovärdigheten i mina resultat är stor.

När det gäller experimentet är det svårt att säga om trovärdigheten är stor eftersom alla elever
är olika och lär sig på olika sätt. Experimentet utfördes bara på elever från en av de utvalda
skolorna och resultatet kan därför inte svara för dem allihop. Det finns en rimlig chans att
medier gynnar inlärning för många elever men alla är olika så det är svårt att säga med
säkerhet mot bakgrund av den här undersökningens begränsade omfattning.

Ett förslag till vidare forskning är att utvidga och göra en bredare undersökning på fler skolor
i andra län. Det skulle kunna ge ett mer tillförlitligt resultat eftersom undervisningen bör skilja
från pedagog till pedagog och från skola till skola. Dessutom kunde
experimentundersökningen även gjorts på en särskola för att få en inblick i hur användbara
utbildningsmedier kan vara för de barn som går där.
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Bilaga 1 - Enkät om utbildningsmedier

Utbildningsmedier

- Enkät för lärare årskurs 3 till 6 -

Fråga 1
• Använder du dig av medier i skolundervisning?
Kryssa för ett alternativ.
☐ Ja

☐ Nej

Fråga 2
• Hur ofta använder du medier i skolundervisning?
Kryssa för ett alternativ.
☐ Varje vecka

☐ Varje månad

☐ Varje tremin

☐ Sällan/Aldrig

Fråga 3
• Vilka sorters medier använder du i skolundervisningen?
Kryssa för ett eller flera alternativ.
☐ Video/Film

☐ Ljud-CD

☐ Datorspel

☐ Bild/Foto

☐ Annat: _____________________

Fråga 4
• Har du några egna tankar eller erfarenheter kring utbildningsmedier?
Alla tankar uppskattas!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tack för din medverkan!

Bilaga 2 - Biologifrågor till experiment

Biologi

Frågor

- Hundar och katter -

1. För ungefär hur många år sedan började man avla fram olika hundraser?
Svar: ___________________________________________________________________

2. Nämn minst två avlägsna släktingar till hunden.
Svar: ___________________________________________________________________

3. Nämn en skillnad mellan hundar och katter.
Svar: ___________________________________________________________________

4. Varför kan inte små katter ryta?
Svar: ___________________________________________________________________

5. Hur kommer det sig att katter började leva med oss människor?
Svar: ___________________________________________________________________

Antal rätt: ___ / 5

Bilaga 3 - Historiefrågor till experiment

Historia

Frågor

- Gustav Vasa 1. Vem var Gustav Vasa?
Svar: ___________________________________________________________________

2. Mellan vilka två orter i Dalarna åkte Gustav Vasa skidor?
Svar: ___________________________________________________________________

3. Vem var Kristian II?
Svar: ___________________________________________________________________

4. Vad hände under Stockholms blodbad?
Svar: ___________________________________________________________________

5. Till minne av vilken historisk händelse firar vi nationaldagen?
Svar: ___________________________________________________________________

Antal rätt: ___ / 5

Bilaga 4 - Resultat från experimentgrupp 1
Experimentgrupp 1
Elev

Ämne

Resultat

Elev 1

Biologi

5

Elev 2

Biologi

4

Elev 3

Biologi

2

Elev 4

Biologi

4

Elev 5

Biologi

4

Elev 6

Biologi

4

Elev 7

Biologi

5

Elev 8

Biologi

5

Elev 9

Biologi

5

Elev 10

Biologi

5

Elev 11

Biologi

5

Elev 12

Biologi

5

Elev 13

Biologi

4

Elev 14

Biologi

4

Elev 15

Biologi

5

Medelvärde: 4,4

Bilaga 5 - Resultat från experimentgrupp 2
Experimentgrupp 2
Elev

Ämne

Resultat

Elev 1

Historia

2

Elev 2

Historia

5

Elev 3

Historia

5

Elev 4

Historia

4

Elev 5

Historia

5

Elev 6

Historia

5

Elev 7

Historia

5

Elev 8

Historia

4

Elev 9

Historia

5

Elev 10

Historia

5

Elev 11

Historia

5

Elev 12

Historia

5

Elev 13

Historia

5

Elev 14

Historia

5

Elev 15

Historia

5

Elev 16

Historia

3

Elev 17

Historia

5

Elev 18

Historia

5

Medelvärde: 4,6

Bilaga 6 - Resultat från kontrollgrupp 1
Kontrollgrupp 1
Elev

Ämne

Resultat

Elev 1

Biologi

5

Elev 2

Biologi

4

Elev 3

Biologi

3

Elev 4

Biologi

3

Elev 5

Biologi

4

Elev 6

Biologi

5

Elev 7

Biologi

5

Elev 8

Biologi

5

Elev 9

Biologi

4

Elev 10

Biologi

5

Elev 11

Biologi

5

Elev 12

Biologi

3

Elev 13

Biologi

5

Elev 14

Biologi

5

Elev 15

Biologi

3

Medelvärde: 4,3

Bilaga 7 - Resultat från kontrollgrupp 2
Kontrollgrupp 2
Elev

Ämne

Resultat

Elev 1

Historia

2

Elev 2

Historia

3

Elev 3

Historia

5

Elev 4

Historia

4

Elev 5

Historia

5

Elev 6

Historia

4

Elev 7

Historia

4

Elev 8

Historia

5

Elev 9

Historia

5

Elev 10

Historia

4

Elev 11

Historia

3

Elev 12

Historia

3

Elev 13

Historia

3

Elev 14

Historia

5

Elev 15

Historia

5

Elev 16

Historia

4

Elev 17

Historia

5

Elev 18

Historia

5

Elev 19

Historia

4

Elev 20

Historia

5

Medelvärde: 4,15

