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Abstract  
Kring själva ämnet multimedia har det forskats en del om och vad det här innebär kommer att 

förklaras mer ingående igenom hela uppsatsen men den något korta förklaringen innebär att man 

använder sig av flertalet medieinspirerande verktyg för att få fram ett budskap, instruktion eller 

information.  

Multimediala verktyg och dess funktioner samt hur de kan användas i samband med undervisning 

diskuteras. Syftet i sig kommer utgå från att en utveckling och anpassning efter det tekniska 

materialet kan behöva uppdateras och att det har mer med personerna som hanterar de tekniska 

aspekterna än själva materialet. Resultatet är baserat på lärarnas perspektiv gällande tekniken de 

använder varje dag, vilket har framkommit under dels under intervjuerna som ligger till grund för 

själva undersökningen samt den förundersökning som gjordes i samband med att urvalet av 

respondenter gjordes.  Diskussionen kommer att fasta på de viktiga punkter som lärarna har sett 

och upplevt i sitt arbete. Det som också kommer att avhandlas är hur lärarna använder sig av de 

multimediala verktygen och hur de lägger upp en lektion med hjälp av det verktyget. 

Tillgängligheten till datorn har ökat för eleverna men vilken effekt har det fått enligt lärarna. Hur 

ser man på de förändringar som kan komma inom en snar framtid? Det ska även diskuteras kring  

var ansvaret ligger när det gäller koncentration, undervisning och hur man använder de 

multimediala verktygen.  

Nyckelord; Behaviorism, mediering, multimedialt lärande, multimediala redskap och 

sociokulturellt perspektiv.   

Inledning  
En lärare är en person som ska inspirera, motivera och få eleverna att vilja lära sig mer, vilja 

utforska nya möjligheter. En lärare  använder dagligen bilder, tekniska funktioner, ljud och magin 

som finns i språket för att hjälpa och lära ut. Det här är enbart en kort beskrivning av vad en 

lärare är eller använder sig av i sin vardag. I den här uppsatsen kommer de verktyg och de  

material som lärare dagligen använder diskuteras utifrån perspektiven kring de sociokulturella, de 

behavioristiska  och kring mediering det vill säg vad det är som ska förmedlas.  

Den inriktning som har valts inför den här undersökningen är inte en ny men den fokuserar enbart 

på lärares synsätt på de multimediala verktygen och då det här arbetet inleddes för flertalet år 
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sedan går det inte med säkerhet säga att det är ett nytt synsätt. Forskningen leder vidare igenom 

alla områden och i den förundersökning som gjorts hittar jag ingen annan som har gjort den här 

exakta undersökningen även om ämnet i sig har behandlats flertalet gånger, som kommer att 

beskrivas längre fram.  

Bakgrund  
För snart sex år sen påbörjades en undersökning kring ämnet multimedia, anledningen var att jag 

ville forska kring hur multimedia, estetik och lärande hörde ihop men dessvärre fallerade den 

första ansatsen till själva ämnet och idag har inriktningen ändrats till att enbart diskutera 

multimedialt lärande. Under våren 2016 inleddes den undersökning som ligger till grund för den 

här uppsatsen. I ett tidigare skede var det tänkt att eleverna skulle få lov att vara med och säga sin 

syn på själva materialet som multimedia innebär och även hur man skulle kunna använda estetik i 

undervisning, men efter efterforskning kring den synvinkeln ansåg jag att mycket av det redan 

hade forskats kring och min inriktning gav inte en ny vinkel, därför valdes lärare som målgrupp i 

undersökningen.  

Bakgrunden till den här undersökningen var att få veta om de multimediala verktygen som 

används i undervisningssyfte innebär enbart att upplägget för undervisning går ut på att visa, 

förklara och läsa högt för eleverna eller behöver ändringar ske kring hur de multimediala 

verktygen används? Några exempel på den här formen av verktyg kan vara datorn samt dess olika 

former av program så som presentationstekniska program, skrivprogram, inspelningsprogram, 

internet och statistiska program. 

Verktygen som används flitigt idag är datorn, surfplattan och mobiltelefonen. Det har under åren 

diskuterats en hel del kring användandet av datorer och andra informationstekniska hjälpmedel i 

undervisningen och vad man egentligen som lärare använder sig av, vilket kommer att diskuteras 

i ett senare skede.  

För att ge en bild av vad det skrivs om idag kring datoranvändning så använde jag mig av Statens 

Medieråd (2017)som har sedan 2006 med hjälp av statistiska centralbyrån undersökt ungdomars 

användande av medier. Det som den senaste undersökningen visar är att alltfler barn och 

ungdomar använder olika former av medier i mer än tre timmar i sträck varje dag, att det letar sig 

längre ner i åldrarna och att tillgängligheten till informationen utgör även en fara för vad de kan 

utsättas för i form av mobbning, felaktig information och andra risker. Deras studie visar ingen 
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direkt ställning till multimedia men beskriver mer användandet utifrån ungdomars synvinkel. De 

beskriver tillgängligheten ungdomarna har till egna tekniska apparater, vad de använder sina 

Ipads, datorer och mobiltelefoner, som visar sig vara de främsta verktygen, till i vardagen.  

Användningen av datorer med mer har ökat hos elever och lärare men det belyses varken av 

skolverket eller av statens medieråd om kunskapen kring hur de ska användas i undervisningen 

har ökat.  

Det är på grund av den här ökningen som jag ämnar undersöka hur lärarna ställer sig till ämnena 

multimediala verktyg och multimedialt lärande.  

Innan syftet och frågeställningen kan bli tydliggjord ska styrdokumenten diskuteras. 

Styrdokument  

De styrdokument som lärare är beroende av genomgår kontinuerligt förändringar grundade i 

samhällsutvecklingen. I Lpf94 står det att de frivilliga skolformerna det vill säga 

gymnasieskolorna bland annat ska ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 

ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lpf94, s 5). Fortsättningsvis menar de även att all 

verksamhet ska hjälpa eleven till att nå en allsidig utveckling. Det innebär ju först att vi som 

lärare måste veta vad det är som ska utvecklas.  

 

I Lgy11 som under 2018 kommer att bli uppdaterade menar de att ”Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i 

handling och att lösa problem” (Lgy11, 7). De menare även att den undervisning som bedrivs av 

lärare inte får ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen, vilket innebär att det är 

skolan och lärarens ansvar att tillsammans med eleven att hitta den kunskapsform som passar för 

just den eleven. Det beskrivs även att läraren måsta individanpassa sin undervisning. Det som 

tolkas av sagda författare är att det blir nödvändigt att enligt styrdokumenten hitta ytterligare sätt 

att undervisa på.  

Från och med den 1 juli 2018 krävs det att lärare använder sig av den reviderade versionen av 

styrdokumenten för gymnasieexamen gällande svenska, svenska som andra språk, historia, 

matematik, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. I den reviderade versionen blir 

det tydligare att lärarna måste använda sig mer av digitaliseringen som redan nu i stora drag är 
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applicerad i undervisningen i kontext med datorn, däremot står det inget om att det ska införas 

datorutbildning i den vanliga skolundervisningen som tidigare har existerat (Skolverket, 2018). 

Det blir således ett krav att lärarna använder de digitala verktygen, vilket är vad de multimediala 

verktygen egentligen består av.  

I Lgy11 i den uppdaterade versionen för ämnesplanen i Svenska i dess syfte beskrivs följande;  

”Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra 

och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter”(Skolverket, 2018, s1).  

De klargör även att det är ett krav att använda digitalisering när man använder texter. Det blir 

alltså snart ett krav på att vi ska förbättra vårt sätt att använda de digitaliserade verktygen, så som 

datorer, skrivprogram, texter som används från olika typer av medier och presentationstekniska 

program eller rent av andra verktyg som har med det digitaliseringen att göra.   

Syfte  
Syftet med det här arbetet är att beskriva hur lärarnas erfarenheter av multimediala verktyg ser ut 

och hur de idag använder sig av den teknik de har tillgängligt. Jag ämnar även diskutera de 

fördelar och nackdelar som finns kring de tekniska hjälpmedlen utifrån lärarnas synvinkel.  

Frågeställning 
De frågor ämnas bli besvarade under den här undersökningen som har genomgåtts är som följer: 

 Hur beskriver lärarna sitt upplägg av lektion kopplat till de multimediala verktygen? 

 Hur ser lärarna på den ökade användningen av datorer och andra tekniska hjälpmedel? 

 Hur ser lärarna på elevernas fokus i samband med de multimediala verktygen? 

Tidigare forskning  
I följande avsnitt kommer begreppet multimedialt lärande förklaras lite djupare för att ge en bild 

av vad den här undersökningen grundar sig på och vilka principer som finns att tillgå inom 

konceptet för att kunna diskutera vad som sker idag och vad som skulle kunna ändras kring den 

teknik som används i undervisningssyfte.   
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Forskningen i sig kommer att utgå främst från de ledande forskarna kring just multimedialt 

lärande där Richard E. Mayer står i täten men han har även tagit hjälp av flertalet andra i sin bok 

om ämnet. Jag har valt att använda några av de perspektiv som diskuteras i The Cambridge 

handbook of multimedia learning (2005) och sedan kommer detta fördjupas genom den forskning 

som idag pågår kring ämnet.  

 

Mediering och sociokulturellt lärande kommer också att diskuteras och vad det innebär. Här är 

den ledande forskaren, vid liv, Roger Säljö men begreppen i sig har myntats tidigare av andra 

författare.  

 

Multimedialt lärande 
Multimedialt lärande och multimodalt lärande är två begrepp som är mycket lika i sin benämning 

och därför tänker jag beskriva här vad multimodalt lärande innebär. Enligt Christoffer Dahls 

(2016) tolkning av Petra Magnussons avhandling innebär multimodalitet att man använder sig, 

likt multimedialt, av andra resurser såsom bilder och inte enbart förlitar sig på text och tal. Den 

viktiga skillnaden mellan de olika begreppen är dock att det handlar mer om vad som sägs med 

hjälp av bild och text, vad individen tolkar in i det skriftliga kopplat med det muntliga och 

bilderna. Det här handlar om tolkning medan multimedialt innebär att eleven går utanför det hen 

tolkar och skapar på egen hand utifrån det som tolkas.  

 

För att förklara det här fenomenet beskriver Mayer (2005) multimedialt lärande på följande sätt; 

”Multimedia learning occurs when people build mental representations from words (such as 

spoken text or printed text) and pictures (such as illustrations, photos, animations or video)” 

(Mayer, 2005, s2). För att uttrycka det på ett annat sätt; teknik möter muntlig kommunikation och 

tillsammans formar ett inlärningssätt. För att det ska vara lärande måste eleven eller individen 

själva forma vad de lär sig, det vill säga de måste själva ge ett uttryck för lärandet. Inom området 

multimedialt lärande finns begrepp som multimediala instruktioner som måste innehålla text och 

bilder som kan skapa lärande situationer eller en lärande miljö.  

 

Fortsättningsvis anser Mayer (2005) genom att beskriva hur en bild utan ord kan vara lika 

förvirrande som att enbart berätta för eleven hur ett problem ska lösas men att sammanföra bild 
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och ord blir det betydligt mindre förvirring för eleven. Använder man dessutom både muntlig och 

skriftlig kommunikation underlättas informationsflödet något mer enligt Mayers (2005).  

Inom det multimediala lärandet existerar det flertalet andra begrepp som är essentiellt att förstå 

för att det mediala lärandet blir utnyttjat på ett sätt där det uppstår ett resultat. Tre av de här 

begreppen är: Response strengthening, information acquisition & knowledge construction 

(Mayer, 2005, s10ff). För vart begrepp beskriver Mayer (2005,s10ff) definitionen av begreppet, 

vad som krävs av så väl den lärande som lärare och vad målet ur ett multimedialt synsätt blir.  

Mayer (2005) beskriver dessutom olika teorier eller snarare principer i samband med multimedia 

inlärning, bland annat har vi splittrad uppmärksamhetsprincipen (Splitt-Attention principle), 

redundant principen (Redundancy principle). Den förstnämnda handlar om att man som elev 

måste splittra uppmärksamheten så att du delar upp den mellan det mentala integrerade materialet 

och det mer fysiska materialet, men båda används för att öka inlärningen. Det sistnämnda handlar 

om, där Mayer (2005) är mer kritisk till dess användning om den används inkorrekt, man 

använder samma information fast på flera sätt men som inte verkar för god inlärning det vill säga 

blir inte förklarad på olika sätt utan mer bara upprepad. Mayer har fler principer att diskutera när 

det kommer till multimedia inlärning men det är de här två principerna som kan appliceras på de 

svar som respondenterna har tagit upp i den kommande intervjun.  

 

Det kommer att förklaras mer kring de olika principerna i samband avsnittet diskussion längre 

fram och där kommer den sättas i kontext med respondenternas svar och de teorier som här nedan 

nu kommer att förklaras.  

 

Verktyg 
I en studie som gjordes av Statens Medieråd (2017) visar att under 2014 ökade användandet av 

datorn men att under 2016 har det minskat något men inte med mycket mer än 4% för de i 

åldrarna 17-18 år. De fokusera sin studie utifrån elevers synvinkel och har med hjälp av enkäter 

som har delats ut till ungdomar i åldrarna nio till arton. Här ställs det frågor kring så väl vad 

ungdomarna har tillgång till privat och som i skolan, vad de använder tekniken till mest och vad 

inte använder den till. Det är en välarbetad studie som har gjort fortlöpande sen 2005. De tar inte 

ställning till huruvida datorn är en positiv eller negativ influens på ungdomarna utan de ämnar 

enbart kartlägga hur det ser ut. De konstaterar att lästiden för de som sedan tidigare läser har inte 
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minskat och att allt fler läser vilken de menar är kontrast till det som sagts i den allmänna 

debatten att de digitala verktygen trycker undan läsningen som sker med hjälp av mer 

traditionella medier. Ungdomarna spenderar mest tid på sociala medier enligt Statens Medieråd 

(2017) och det som blir lidande av spelandet är andra fritidsaktiviteter så som sport. Det är alltså 

så här ungdomarna använder sig av tiden och de tekniska hjälpmedlen, den ökade tillgängligheten 

har minskat något men de distraherande faktorerna existerar fortfarande i en hög grad.  

Enligt Skolverkets (2016) undersökning kring IT-användning och IT-kompentens som görs vart 

tredje år har tillgängligheten till datorer ökat och 2015 då undersökningen utfördes stod det klart 

att;  

”I förskolan går det omkring 8,2 barn per dator eller surfplatta jämfört med omkring 12,5 för fyra år sedan. I 

grundskolan går det omkring 1,8 elever per dator eller surfplatta jämfört med 3,0 år 2012 och för 

gymnasieskolan är motsvarande 1,0 respektive 1,3 för fyra år sedan” (Skolverket, 2016, s3).  

De fortsätter att beskriva hur kompetens kring själva användandet inte har ökat i takt med den 

ökade tillgängligheten. Det är så väl lärarnas kompetens som måste utvecklas som elevernas 

kompetens. När det gäller störande moment i samband med mobiltelefon eller till exempel 

sociala medier som man även har tillgång till på sin dator upplever grundskoleelever inte att de 

blir lika störda av varandras ständiga kontakt med omvärlden i samma utsträckning som 

gymnasieeleverna anser sig bli störda. Även gymnasielärare anser sig störas av detta mer än 

grundskolelärarna, en orsak som lyfts fram av Skolverket kan vara att ordningsreglerna inte är 

uppdaterade tillräckligt eller att de inte används i lika stor utsträckning på gymnasiet som de gör i 

grundskolan. Skolverket (2017) trycker dock på att det är rektorns ansvar att se till att 

ordningsreglerna implementeras i undervisningen.  

Marc Prensky (2011) har gjort flertalet studier kring just ämnet digitala verktyg och hur de kan 

användas i undervisningen. Den senaste studien jag kunde hitta var From Digital Natives to 

Digital Wisdom där han inleder med att lärares största utmaning kommer att vara att anpassa sig 

efter den tekniken som han anser att ungdomar som är födda under 2000-talet redan kan.  ”Our 

educational context has changed, and a new context demands new thinking” (Prensky, 2011, s2). 

Han fortsätter att beskriva att för att lärare ska nå eleverna och kunna hålla deras fokus när det 

finns så många distraktioner i elevernas vardag via just datorn är att man måste gå ifrån att lära 

elever att vara efterapare och mer få elever att tänka själva.  
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“This requires fully integrating into our teaching “meta” skills like critical thinking, problem solving, 

video and programming, just as we now integrate reading and writing. To make this happen, teachers 

and students will need to work together in new forms of “partnering” in which students do what they 

do best—for example, use technology, find information, and create products that demonstrate their 

understanding—and in which teachers guide students by doing what they do best—for example, ask 

the right questions, put things into the proper context, and ensure quality and rigor” (Prensky, 2011, s 

3). 

Prensky (2011) åsikt är att eleverna är de som är bäst kring just uppsamling av data, att använda 

de tekniska funktionerna men det finns ingen studie som visar på att så är fallet. Att det måste ske 

en förändring i kring partnerskapet mellan elev och lärare står också klart enligt Prensky (2011).  

 

Tanken med datorerna och andra digitala medier är enligt Berner Lindström som skriver i sin 

artikel Kunskap i en digitaliserad värld (2012) att dessa redskap är idag till för att ”representera, 

lagra och kommunicera mänskliga erfarenheter och kunskaper och för nätverkande och socialt 

samspel”(Lindström, 2012, 24). Han menar även på att förändringen som skedde i samband med 

att Sverige införde projektet en-till-en, vilket innebar att varje elev skulle ha tillgång till en dator.  

De som ställer sig positivt den mer digitaliserade världen inom undervisningen som de 

multimediala verktygen tillhör är Regeringen och Skolverket. I en utvärderingsrapport kring IT-

användning och IT-kompetens beskriver Skolverket (2016) att användningen av datorer eller 

andra tekniska hjälpmedel har ökat markant främst inom ämnena svenska och samhällskunskap. 

Inom matematik är ökningen inte lika stor men det finns de skolor där man använder datorn eller 

surfplattan på matematiklektionerna. Det som Skolverkets (2016) undersökning däremot visar är 

att kompetens inte har ökat i takt med att tillgängligheten och att det är många lärare som 

upplever att olika former av medier är mer ett störande moment i undervisningen än att det är en 

hjälpande hand.  

Det finns en del kritik gentemot att det skulle vara en tillgång för alla elever att använda datorer i 

undervisningen. Mats Myrberg är en av de som är kritiska till detta enligt Elisabeth Cervin (2012) 

där hon i artikeln Forskare tveksamma till datoryran (2012) beskriver Myrbergs ståndpunkt kring 

en överanvändning av datorer och surfplattor. Myrberg (ref i Cervin, 2012) menar att de digitala 

verktygen inte ökar läsförståelsen för eleverna, den hjälper de i svårigheter men de som redan har 

goda kunskaper för att navigerar blir det mer ett hinder, de utmanas inte lika mycket. De blir inte 

tvungna att lösa problem utan de som han uttrycker det ”Zappar sig enbart uppåt i 
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utmaningsskalan” (Myrberg, ref i Cervin, 2012).  Det är även den här aspekten som Roger Säljö 

(2005) tar upp i Lärande och kulturella redskap, om lärprocesser och det kollektiva minnet där 

han hänvisar till Sokrates oro för att läsandet skulle förslappa de ungas tänkande och beskrev att 

han var orolig att vi inte längre skulle hämta kunskapen från vårt inre utan mer från den 

information vi tar till oss. Lärande handlar om att ta till sig informationen och sedan agera utifrån 

detta samt att applicera sin egen tolkning på problemet för att komma framåt. Vi måste använda 

vårt inre i samband med den information vi har oss tillhanda.   

En forskare som har forskat gällande filmens egenskaper som kunskapsförmedlande verktyg är 

Lisa Öhman-Gullberg (2006) i sin licentiatuppsats Movere att sätta kunskap i rörelse –en analys 

av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap. I den beskriver hon filmen som ett mer 

aktivt verktyg än vad jag har tagit fasta på i min undersökning. Det är skapandet av film i 

samband med ett politiskt ämne som gör att det formas en bro mellan samhällskunskap och bild. 

Även om den här undersökningen inte tar fasta på den aktiva delen av filmen som verktyg kan det 

anses av mig att samma form av kunskapsförmedlande som sker med aktiviteten måste ske för 

eleverna som tar emot informationen som filmen vill förmedla. En viktig aspekt som nämns i 

hennes uppsats är att ”Visuell kultur handlar egentligen inte bilder och inte om dess teknologi 

utan mer om det social och kulturella sammanhang som formas i relation mellan kunskap och 

seende”(Öhman-Gullberg, 2006, s28). Det innebär att det inte är det vi ser, hör eller hur vi 

använder teknologin utan mer kring det sociokulturella sambandet gällande det som visas eller vi 

lyssnar på. Det blir således återigen en tolkningsfråga.  

 

Jyoti Mahantesh Nagmoti (2017) har forskat kring just det presentationstekniska hjälpmedlet så 

som Power Point och använt sig då av Mayers (2005) forskningsmetod kring multimedialt 

lärande i sin artikel Departing from Power Point default mode: Applying Mayer’s Multimedia 

principles for enhanced learning of parasitilogy (2017). Det är en kritisk granskning av hur 

verktyget används i samband med lärande via föreläsningar.  

 ” Although PPT ™ provides scope for the usage of illustrations, animations etc., instead of 

exploring its full potential, it is mostly used in the 'default mode' (bulleted text template) which is 

known to cause boredom, fatigue, information overload and confusion, a phenomenon described as 

'Death by Power Point'”(Nagmoti, 2017). 

I andra avseenden går det alltså att hävda att om lärare inte lär sig att använda tekniken är det lätt 

att eleverna blir uttråkade oavsett vad ämnet egentligen handlar om. Nagmotis (2017) grundar sig 
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i att han jämför mellan en vanlig Power Point presentation och en som är modifierad efter de 

direktiv som går att finna i Mayers (2005) undersökning kring hur multimediala verktyg ska 

användas. Även om skillnaderna inte var stora så fanns det en skillnad kring vad eleverna som 

testades utifrån den modifierade presentationen kom ihåg i efterhand. Nagmoti (2017) har främst 

baserat sin forskning kring hur det är för elever som läser medicin på universitet men elever är 

fortfarande informations uppsamlare oavsett ålder.  

 

Mediering 
Uppgiften i sig handlar om hur vi använder de mediala verktygen men för att fullt förstå dess 

inverkan måste mediering också förklaras något mer ingående. Det är en del av den teori som 

sagda uppsats kretsar kring. Medierings begrepp är mer förklarat utifrån Lev Vygotskij som 

redan under tidigt 1900-tal utvecklade teorin om sociokulturellt perspektiv och efter hans död 

1934 var det flertalet teoretiker som har fortsatt utveckla teorin, men det Vygotskij (ref. i Säljö, 

2005) menade var att mediering innebär att människan samspelar med externa verktyg när hon 

agerar och lär sig om omvärldens företeelser. Fortsättningsvis menar Säljö (2005) en konsekvens 

av de här redskapen är att vi inte upplever världen direkt i en ursprunglig mening utan mer utefter 

det som redskapet vill förmedla. Det innebär i slutändan att vi tolkar det som redan har blivit 

tolkat och omvandlat.  

Ser man det i kontrast med att lärare föreläser för sina elever och således använder olika 

hjälpmedel för att kunna föreläsa så används färg, form, ord och symboler med mera för att 

eleven lättare ska kunna komma ihåg och bearbeta informationen inför till exempel ett 

examinationstillfälle. Det gör att det eleven lär sig är det som läraren sedan tidigare har tolkat och 

komprimerat.  

Sociokulturellt lärande  
Den tidigare ledande författaren och forskaren om just det sociokulturella lärandet var Lev 

Vygotskij som tidigare har nämnts. Det finns dock en författare som har använt sig av Vyotskijs 

teorier och det är Roger Säljö som har skrivit en hel del om just det sociokulturella perspektivet. 

Sociokulturellt lärande innebär enligt Roger Säljös (2000) bok Lärande i praktiken; ett 

sociokulturellt perspektiv att vi lär oss i samband med de sociala kontakter vi har och de 

kulturella företeelser som finns i vår omgivning. Vi lär oss av varandra och i samband med att 



12 
 

vårt sociala liv utvecklas så utvecklas även våra kunskaper i ren allmänhet. Vi kan inte undvika 

att lära oss utifrån ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (2000), det är mer en fråga om vad vi 

lär oss av vår omgivning och de situationer vi utsätts för. 

Säljö (2000, s22) menar även på att om man ska undersöka lärandet måste man uppmärksamma 

de tre olika företeelser som finns:  

 Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap.  

 Utveckling och användning av fysiska redskap. 

 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. 

Det som den här uppsatsen bygger på är mer användningen av de fysiska redskapen eller rättare 

sagt det tekniska samt kommunikationen människor emellan. Det här ämnet kommer att 

fördjupas mer kring vid ett senare tillfälle i uppsatsen. Säljö (2000) beskriver även hur vi lär oss 

utifrån det sociala sammanhanget eller rättare sagt de miljöer som vi är verksamma i varje dag, 

exempelvis i samband med våra familjer, på arbetsplatserna, i skolans korridorer eller andra 

sociala sammanhang. Säljö (2000) menar på att vi lär oss mer i dessa sammanhang än vi gör 

under mer kontrollerade förhållanden så som i klassrummen även om vi lär oss även i dessa. 

Däremot lär vi oss inom skolans ramar de strukturer och de redskap vi behöver för att kunna 

navigera i de andra sammanhangen.  

 

Säljö (2000) menar även att lärande sker så väl på en individuell som en kollektiv nivå, vilket 

innebär att vi både lär oss genom våra egna erfarenheter som andras.  Han menar även att hur vi 

har lärt oss och hur vi kommer att fortsätta lära oss handlar inte om huruvida vi uppdaterar de 

tekniska aspekterna utan att teknikens utveckling hjälper oss endast kring hur vi tar till oss 

informationen, inte hur vi lär oss hantera informationen. För att lära sig hantera informationen 

måste begreppen, eller snarare språket, först få en betydande roll i inlärningen.  

 

En annan författare som även hon har arbetat med de sociokulturella aspekterna i lärandet är Olga 

Dysthe (2003) som skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande om de olika perspektiven som 

finns när det gäller lärande mer generellt. Hon går även in och diskuterar kring de behavioristiska 

perspektiven och teorierna som kommer att förklaras i ett senare skede. Dysthe (2003) beskriver 
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kring sociokulturella perspektivet i samband med just dialog och samspel menar att 

grundelementet för lärande balansen mellan det individuella och det sociala samspelet och att 

föra en dialog är grunden för lärande.  

Dysthe (2003) fortsätter att beskriva att lärande har mer med omgivningen att göra än det som 

sker i elevens huvud. Dysthe (2003) hänvisar till de stora namnen inom just sociokulturellt 

lärande så som Lev Vygotskij, John Dewey, George Herbert Mead och Mikhail Bakhtin och 

åsyftar då att samtliga menar att det som står i centrum för det sociokulturella perspektivet är 

interaktion och kulturella föreställningar, men hon menar även att språket är det som är viktigt för 

att skapa en kulturellkontext. 

Behaviorism  
Den som har varit ledande inom just det här området är bland annat B. F Skinner men en 

författare som har använt sig av denne gigants teorier är John Wollard (2010) i sin bok 

Psychology for the Classroom ; Behaviorism där han tar upp pedagogikens grunder kopplat till 

just behaviorism och fokuserar främst på hur elevernas miljö och beteende ter sig i just 

klassrumssituation. Boken är skriven på engelska och finns inte tillgänglig med svensk 

översättning dessvärre. Det är ju inte just klassrumssituationer som den här undersökningen 

kommer att ta fasta på men då Wollard (2010) även fokuserar på motivation som ett led kring just 

behaviorism valde jag därför att använda just hans forskningsresultat.  

Behaviorismens tolkning kring inlärning är att det styrs av det yttre beteendet och att det endast 

kan ske inlärning i samband med att detta beteende förändras och att det går att observera detta 

beteendes förändringsprocess, det måste vara appliceringsbart och måste gå att se (Säljö, 2000). 

Samtliga teorier går att använda i samband med inlärning och kan således användas för att 

diskutera de svar som intervjuerna har lett till.  

En annan författare som inte enbart har forskat kring det sociokulturella utan också beskriver 

detaljerat om behaviorismen är Olga Dysthe (2003) som har nämnts tidigare. Dysthe (2003) 

menar att kunskap ligger utanför individen. Teorin som beskrivs av Dysthe (2003) menar att vi 

lär oss genom att använda mindre kunskapsbitar, överföringen är begränsad därför måste tydliga 

mål sättas upp, testen för inlärd kunskap måste komma tätt och framförallt måste positiv 

förstärkning användas för att motivationen ska hållas vid liv.  
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I boken Perspektiv på lärande av D.C. Philips och Jonas F. Stolts (2014) beskriver de 

behavioristernas teori på följande vis; ”I deras ögon var lärandet en process som hade till mål att 

utvidga beteendets tillgängliga spelutrymme, inte att utvidga det teoretiska medvetandet och 

skapa rum för flera föreställningar hos den lärande” (Philips & Stolts, 2014, 42). Vidare beskriver 

de att behavioristerna inte intresserar för vad som händer när en elev förstår eller lär sig utan mer 

hur eleven kan utföra handlingen i fråga. Vad är det i elevers beteende som gör att de kan ta till 

sig kunskapen är vad den behavioristiska synen  ifrågasätter. De nämner bland annat Ivan 

Pavlovs princip klassisk betingning som handlar om hur man kan lära in ett beteende med hjälp 

av bestraffning och lockelse i samband med bland annat ljud. B.F. Skinner som nämndes tidigare 

som har varit en av de ledande inom just behaviorism nämns även av Philips och Stolts (2014) 

där de tar fasta på den viktiga aspekten att lärande inte alltid behöver belönas eller förstärkas för 

att ändå samma beteende ska upprepas.                

      

Teoretiska perspektiv  
I det här avsnittet kommer det teoretiska perspektivet kring multimedialt lärande att beskrivas 

mer ingående.  

Multimedialt lärande 
En av de ledande forskarna inom just det här ämnet är Mayer (2005) vilket beskrevs i avsnittet 

tidigare forskning. Det är han som har redigerat och sammansatt hela underökningen men de har 

varit flera författare för att komma fram till dessa olika teorier och principer. I den beskrives dels 

olika sätt att se på multimedial inlärning och att det finns tre perspektiv på det hela.  ”According 

to the response strengthening view, learning involves increasing or decreasing the connection 

between stimulus and a response” (Mayer, 2005, 10). Fortsättningsvis förklarar Mayer (2005) att 

kontakten är stärkande om den följs av en belöning medan den försvagas om den följs av straff. 

Eleven exempelvis är en passiv mottagare av förmåner eller bestraffning medan läraren den som 

delar ut dem. Det multimediala målet blir ett system av övningar som leder till feedback för 

eleven i form av konfirmation av svaret eller att förtydliga svaret genom att härleda vad eleven 

inte hade med i svaret. Metoden anser Mayer (2005) vara ofullständig och av den anledningen är 

metoden inte ett tillfredsställande alternativ att använda igenom alla former av undervisning.  

Det andra alternativet är multimedialt lärande genom inhämtning vilket enligt Mayer (2005) 

innebär att eleven kopplar samman informationen med sina minnen. Även här är eleven passiv i 
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den lärandeprocessen medan läraren är den som ska förmedla informationen. Det multimediala 

målet är ett levererande system. ”The information acquisition view is sometimes called the empty 

vessel view because the learner’s mind is seen as an empty container that needs to be filled by the 

teacher pouring in some information”(Mayer, 2005,  12).  

Det tredje och sista alternativet är ur ett kunskap konstruerande perspektiv och enligt Mayer 

(2005) innebär det att ”… the learner seeks to build a coherent mental representation from the 

presented material” (Mayer, 2005, s 12). Det innebär att eleven själv bygger sin uppfattning av 

informationen och är därför en aktiv deltagare i processen medan läraren arbetar som en kognitiv 

guide och målet för det multimediala systemet är ett kognitivt vägledande system (Mayer, 2005). 

Läraren vägleder eleven men kunskapen kommer från eleven och informationen kan inte enbart 

levereras från punkt till en annan utan det är vad eleven väljer att göra med informationen som är 

det essentiella. Det är inte möjligt för läraren att kontrollera vad eleven lär sig men huvudsyftet är 

att eleven lär sig det som krävs oavsett hur eleven väljer att använda informationen.  

 

I samband med att begreppet multimedialt lärande beskrevs även två aspekter som för den här 

undersökningen kommer att vara viktiga att fortsätta diskutera i samband med den information vi 

vill att eleverna ska lära sig. Det vill säga Splitt- Attention principle och Redundancy principle 

(Sweller, ref i Mayer, 2005).”The split-attention effect occurs when learners studying integrated 

information outperform learners studying the same information presented in split-attention 

format” (Ayres & Sweller, 2005; red Mayer, 2005, 135). Ett exempel som används av författarna 

är att man använder text och text för att informera, eller matematiska ekvationer i kombination 

med text, det kan göra själva förståelsen för hur man lär sig att hantera ekvationen mycket svårare 

att ta till sig och eleven måste koncentrera sig på att förstå så väl ord som  matematiska tecken. I 

ett exempel som Ayres och Sweller (2005) använder sig av är att i en ekvation där målet är att 

räkna ut värdet för en triangel som finns i ett annat mönster genom hänvisa till de andra 

ekvationerna i samma bild, det går inte att lösa problemet med enbart ekvationen och det igår inte 

att lösa problemet med enbart texten, samtidigt som det blir för lite information att bearbeta för 

eleven. Ett annat exempel skulle kunna vara att eleven ska leta upp definitionen av ett begrepp i 

en text men texten i sig nämner enbart förklaringen och inte begreppet. Förstår man inte 

begreppet blir det svårt att veta hur det ska definieras. Multimediala verktyg fungerar på samma 
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sätt, om du använder ljud eller bild i kombination med text men de hör inte ihop eller kan rent av 

provocera mer än förklara så blir inlärning även här splittrad.  

 

Vad innebär då Redundancy principle enligt Sweller (2005)? Det innefattar att man antingen 

använder sig av identisk likt information fast presenterad i två eller flera former av media eller att 

man sammanfattar en längre text fast man förklara inte utan snarare upprepar det som redan har 

sagts då leder det inte till varken en ökad förståelse eller inlärning för eleven. Ett exempel som 

alla lärare bör akta sig för att göra är att upprepa skolverkets kunskapskrav för eleverna, förklara 

de eller använd egna bedömningsmatriser är ett bättre sätt att förklara vad eleven behöver visa 

kunskap kring än att bara kopiera den text som egentligen är till för läraren i sig att tolka. 

Behöver man hjälp med att konkretisera för eleverna finns det kommentarer till samtliga 

kunskapskrav, där det definieras ännu mer.  

 

Förståelse kring hur vi lär oss genom de redskap vi använder är det som Roger Säljö (2005) har 

forskat kring i sin bok Lärande & kulturella redskap – om lärprocesser och det kollektiva minnet. 

Här tas det upp aspekter kring hur språket har kommit till, hur vi har använt redskap för att lära 

oss mer och hur i olika situationer vårt lärande kan öka med hjälp av de redskap som går att 

användas för att förklara. Han går tillbaka till hur människan lärde sig från första början till hur vi 

lär oss i klassrummet i en mer samrådande tid.  

 

Anledningen till att detta blir en viktig aspekt i det här arbetet är för att det är viktigt att förklara 

hur vi lär oss för att förstå hur vi kan lära oss mer med hjälp av redskapen vi använder.           

Metod 
Kvalitativ metod  
Vad innebär att använda en kvalitativ metod? Enligt Monica Dalen (2007) som beskriver in sin 

bok Intervju som metod att den kvalitativa metoden är en metod som gör att man kan få en insikt 

kring respondenternas egna erfarenheter. Det är ju respondenternas tankar kring multimediala 

verktyg som själva uppsatsen grundar sig på.  

 

Dalen (2007) beskriver vilka steg som ska tas för att samla det material som behövs och en del av 

det är att man använder sig av en utarbetad intervjuguide, det vill säga att jag som forskare och 
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intervjuare har redan läst på om själva ämnet och tagit ut teman som min undersökning ska 

byggas upp kring. Därefter väljer man ut frågor inom de här temana, i det här fallet 

Det kan även vara produktivt  att använda forskningen i intervjun men då det i det här fallet 

kunde vara ledande använde jag inte den metoden när jag ställde frågorna, det var viktigare att få 

veta respondenternas egna erfarenheter och deras tolkning av forskningen, (Dalen, 2007). Det är 

mer en fråga om att låta respondenternas svar stå i centrum, därför blir själva intervjun till viss 

del levnadsintervju men även semistrukturerad eftersom att jag valde att ställa frågorna utifrån 

teman.  

 

En viktig del att ta aktning till under intervjun är att inte konfirmera det som sägs och inte heller 

stressa fram svaren utan ge respondenterna tid att reflektera över sina svar (Dalen, 2007). De 

öppna frågorna som ställdes gjorde att det inte blev mycket pauser och respondenterna kunde 

både reflektera innan och under tiden de svarade.  

 

Det är en grundad teori som har använts vilket innebär enligt Dalen (2007) att man grundar sin 

teori på de samlade data som framkommit under intervjuerna. Det innebär att man utgår från 

informanternas svar på deras egna erfarenheter och perspektiv.  

   

Analysmetod 
Den här undersökningen kommer att analyseras utifrån intervjuforskningens tolkning det vill säga 

det kommer att fokuseras på teman utifrån de svar som respondenterna ger. Resultatet i sig 

kommer att delas in fyra olika undergrupper utifrån det samlade materialet från intervjuerna, 

vilket Dalen (2007) menar handlar om att jag har lyft fram materialet från en beskrivande 

synvinkel till en mer tolkande nivå. Det utifrån den här synvinkeln som teman multimedialt 

lärande, mediering, datorns fördelar och nackdelar samt ansvar har kommit fram.  

 

Presentation av respondenter 
I Staffan Stukáts (2011) verk Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap där det bland 

annat beskrivs vad som krävs för att utföra en kvalitativ intervjuundersökning och hur den datan 

ska transkriberas, behandlas och analyseras. Stukát (2011) menar att kvalitativa 

intervjuundersökningar med transkriberingar och bearbetning av material tar lång tid. Om allt för 
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många intervjuer genomförs finns risken att bearbetningen av informationen inte blir djupgående 

på grund av tidsbrist. Sju intervjuer var därför ett rimligt antal för min studie.  

 

Här följer en kort beskrivning kring de respondenter som har deltagit i undersökningen i den 

ordning som de intervjuades.  

Respondent 1 var den som utgjorde pilotundersökningen, hen är lärare i svenska och historia för 

gymnasieelever. Hen är relativt ny som lärare och anledningen till att ålder och antal år av 

erfarenhet inte räknas in i det här är mer för att teknologin är inte ny och det är inte lärarnas 

undervisningserfarenheter som är huvudsyftet här utan mer hur teknologin i fråga används i deras 

egna händer.  

Respondent 2 undervisar i ämnena engelska och franska för gymnasieelever och har gjort det 

under en längre tid.  

Respondent 3 är även hen lärare i svenska och historia för gymnasieelever och har undervisat 

under en längre period.  

Respondent 4 undervisar i ämnena svenska, filosofi och religion men har även haft under en 

längre period ansvaret för skolans tekniska aspekter.  

Respondent 5 undervisar i ämnena engelska och svenska för gymnasieelever och har nyligen fått 

sin examen.  

Respondent 6 har undervisat i psykologi, svenska, kommunikationsvetenskap och ledarskap för 

gymnasieelever bland annat. Har en hel del av erfarenheter kring just det ämne som den här 

uppsatsen bygger på.  

Respondent 7 och den slutgiltiga respondenten undervisar i matematik och naturkunskap. Har 

precis som respondent 1 inte undervisat särskilt länge men då hens huvudämne vilket är 

matematik även kommer att påverkas av digitaliseringen som kommer att ske kändes det som ett 

bra val av respondent.  

 

Avgränsningar och urval. 
Alan Bryman (2011) skriver i Samhällsvetenskapliga metoder om bekvämlighetsurval, vilket 

innebar att jag valde lärare från de två skolor där jag dels spenderade min VFU men också har 
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sedan 2012 varit verksam själv på men av etiska skäl kommer dessa skolor inte att nämnas vid 

namn. De har antingen nyligen tagit examen, det vill säga tre av sju av de som har deltagit har 

inte så mycket erfarenhet kring yrket, och de övriga fyra har spenderat större delen av sitt vuxna 

liv som lärare.  Anledningen till det valet var för att de dels har precis fått lära sig att använda 

tekniken medan de andra har jobbat dels med den tekniken som finns nu och den som har 

existerat tidigare och då tänker jag främst på att man inte hade datorer när de först påbörjade sina 

arbeten som lärare och var därför tvungna att använda sig av enbart tavlan eller alternativt 

overhead maskiner. 

Det förutsätts även att jag som forskare inom ämnet har en ”inomförförståelse” som Dalen (2007) 

vilket innebär att man själv har antingen varit med om händelserna som forskningen kretsar kring 

eller att man själv har som i mitt fall använt sig av de material som den här undersökningen 

grundar sig på. Däremot fortsätter Dalen(2007) att beskriva att med hjälp av den förförståelse 

man besitter måste det även vara möjligt att separera sina egna förställningar från det som ska 

undersökas, vilket var anledningen till det breda spektret av lärare och deras 

undervisningsämnen. Respondenterna som valdes ut är utbildare inom ämnena engelska, svenska, 

naturkunskap, religion, historia, matematik, franska, filosofi, kommunikation och ledarskap. Ett 

brett spektrum på ämnen men samtliga av lärarna använder någon form av verktyg för att 

underlätta sin undervisning, vilket framkom när jag kontaktade lärarna inför intervjun.  

När det kommer till avgränsning och vad som valdes bort ansåg jag att elevernas synvinkel på 

själva forskningsområdet hade lett till ett för avancerat och brett spektrum och de valdes därför 

bort som respondenter men det finns de som har gjort undersökningar kring området och valt att 

använda elever som deltagare.  

Ett annat område som lätt blir förväxlat med multimedialt lärande är multimodalt perspektiv där 

det fokuseras mer på vad det är som förmedlas och mottas av individer som använder materialet, 

det vill säga hur bilden och texten kopplas till den tolkning som individen tar ställning till. Ett 

exempel kan vara att en bild kan vara estetiskt konstruerad för att förmedla ett budskap kring den 

text som beskrivs för att tydliggöra tolkningen. Det är inte det som jag ämnar diskutera i den här 

uppsatsen dock utan jag vill mer veta hur man använder verktyget och vilka fördelar och 

nackdelar som finns med användningen av tekniken.  
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Tillvägagångssätt 
Processen kring intervjuerna inleddes med att jag kontaktade lärare på två skolor i Halmstad 

kommun via ett mejl som inleddes med en beskrivning kring mig och mitt uppdrag. Det följdes 

upp med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta och beskrev även att genom att de 

accepterade förfrågningen att det gav sitt samtycke kring intervjun men även att de under vilken 

del av processen som helst kunde avbryta samarbetet och att då skulle all information raderas. 

Det blev som en del av min skriftliga försäkran.  

Det var endast en person av de tillfrågade som avböjde förfrågan men för att inte förlora antalet 

deltagare skickades en förfrågan ut till en person som i sitt ämne inte helt naturligt har 

användning för de redskap som tidigare har nämnts men kommer att på grund av de nya kraven 

kring digitalisering (Skolverket, 2018) vara tvungen att använda det mer frekvent.  

Den första respondenten som tillfrågades bestämde även direkt vilket datum  som var acceptabelt 

och det här tillfället agerade då som ett pilotundersökningstillfälle. Det uppkom däremot inga 

frågor eller funderingar kring undersökningen och därför har även den här informationen använts 

i det totala resultatet.  

Frågorna som användes i samband med intervjun var mer öppna svarsfrågor och var tänkta att 

inte vara ledande. En annan teknik som Dalen (2007) beskriver är viktigt att man gör i 

inledningsfas är att försöka få den som bli intervjuad att inte styras utan mer berätta utifrån sina 

egna erfarenheter och upplevelser. ”Det gäller att ställa frågor på ett sådant sätt att informanterna 

öppnar sig och med egna ord berättar om sina upplevelser genom att du uppmuntrar informanten 

att berätta fritt” (Dalen, 2007, 32). Vilket innebar att i början av intervjun blev de ombedda att 

beskriva deras tankar kring själva ämnet och mitt i intervjun bad jag även lärarna att beskriva en 

helt vanlig lektion. Det blev mer öppna frågor och det gav tillfälle att ställa följdfrågor längre 

fram baserat på de svar som de olika respondenterna svarade. Den här tekniken används mer 

frekvent än enbart i början av intervjun, det var viktigt att de kände att de kunde beskriva allt 

kring upplägg, tankar kring framtiden och fördelar och nackdelar med den teknik som används.  

Vid varje tillfälle som en intervju utfördes påpekades att de kunde avbryta samarbetet och att de 

genom sitt deltagande har gett samtycke till att informationen används i det här arbetet. Det är 

viktigt att informanterna vet om att det är frivilligt att delta (Dalen, 2007) och därför valde jag att 

påpeka detta ytterligare en gång innan vi startade intervjun.  
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Efter varje intervju transkriberades materialet medan det var färskt i minnet då och ett 

inspelningsprogram användes för att säkerhetsställa att all information gick att tillhandahållas 

även i efterhand. Det fördes även anteckningar under intervjuns gång som sedan skrevs ner i 

samband med intryck på ett sådant vis som beskrivs av Dalen (2007) att man borde göra för att 

samla så mycket data och information som möjligt.  

Dalen (2007) beskriver att när transkriberingen är iordningställd och tolkningsarbetet ska 

påbörjas kan man använda sig av experience near och experience distant för att få fram de teorier 

eller teman som ska fördjupas i diskussionen och det var den här metoden som användes i 

samband med den här undersökningens transkribering. Jag skrev ner nyckelord som upprepades 

av respondenterna och sedan satte in de i kontext med den tidigare forskningen som gjorts kring 

ämnet. I Dalen (2007) används en tabell för att se kopplingen mellan det nära upplevda, det vill 

säga det som sägs av respondenterna, och det mer distanserande upplevda, med andra ord det som 

tolkas utifrån det som sägs. Utifrån ordet multimediala verktyg fick jag veta hur lärarna tänker 

kring så väl verktyget i sig samt upplägg och därmed mediering. Genom att de positiva och de 

negativa aspekterna gällande elevernas tillgång till datorn diskuterades temat kring de tekniska 

fördelarna fram samt temat ansvar.  

Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer vid genomförandet av intervjuerna 

informerades respondenterna om vilket syfte studien har, informationskravet, samt att det var  

frivilligt att delta i intervjun, samtyckeskravet. Respondenterna gavs även information om att allt 

material behandlas konfidentiellt, konfidentialitetskravet. Vidare informerades de även om att 

materialet från intervjun enbart används i forskningsändamål, nyttjandekravet (Bryman, 2011; 

Kvale, 1997; Vetenskapsrådet, 2002). I slutändan har även respondenterna getts möjlighet att ta 

del av undersökningen. Ingen av den personliga eller annan form av information som kan leda till 

att man kan utläsa vem som har svarat på frågorna kommer att delges i den här undersökningen.  

Bortfall  
Det blev inte så stort bortfall då det enbart var en respondent som avböjde men snabbt ersattes av 

en annan. Däremot går det att diskutera bortfallet i själva svaren då den person som fick ersätta 

inte i självaverket använder sig av just det presentationstekniska hjälpmedlen som jag var utefter 

att undersöka kring i lika stor utsträckning som övriga lärare som deltog i undersökningen. Det 
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blir därmed ett bortfall kring en av frågorna och därmed kommer sagda respondents svar mer 

diskuteras i diskussionen som en kontrast mot det som de andra respondenterna har angivit som 

svar. Det gav helt enkelt mer information och ett annat synsätt på själva diskussionen, det kan 

därför inte riktigt räknas som bortfall utan det tog enbart en ny inriktning på ämnet.  

 

I ett tidigt skede var tanken att enbart lärare som undervisar inom minst ett av de ämnen jag själv 

är utbildad inom skulle delta men efter att de två första hade intervjuats insåg jag att för att få ett 

bredare svar på de frågor jag ämnade få svar på var jag tvungen att ta bort dels några frågor och 

dels använda mig av lärare som undervisar i andra ämnen. De frågor som togs bort var frågor om 

hur lärarna använder sig av multimediala verktyg i samband med läsförståelse och hur lärarna 

ställer sig till att använda film som material.  

              

Resultat  
I det här avsnittet  kommer resultatet presenteras utifrån de intervjuer som har genomförts. De har 

delats in dels i kategorier men det är efter de frågor och i  den ordning de ställdes under 

intervjuerna.  

Multimediala verktyg  
Vad multimediala verktyg är har förklarats på en hel del olika sätt igenom hela arbetet men då det 

var intressant att veta vad lärarna ansåg vara multimediala verktyg kan tänkas innefatta. Fråga 1: 

Vet du vad multimediala verktyg innebär och beskriv det i så fall?  

Samtliga respondenter gav ett svar som innefattade någon form av presentationstekniskt 

hjälpmedel. Respondent 5 svarade på följande sätt:  

”Multimediala verktyg, ja asså, spontant så tänker jag väl egentligen på alla typer utav saker som inte 

är en traditionell textbok. Och då tänker jag all form utav redovisnings utrustning till bara rent att 

visa media på, tänker jag. Det är ett ganska vidt begrepp”(Respondent 5).  

Respondent 4 svarade på följande sätt:  

”Det är alla digitala eller multimediala verktyg som används i skolan då för att hjälpa eleverna att 

lära sig”(Respondent 4).  

Samtliga nämner någon form av tekniskt hjälpmedel. Den naturliga följdfrågan utefter de här 

svaren var att fråga: Vilka verktyg använder du själv utöver en vanlig penna?  
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Här skiljer sig svaren en hel del men kontentan är den samma, någon form av tekniskt material är 

det som är utgångspunkten oavsett.  

Respondent 2 svarade på följande sätt: 

”Dels har jag ju i år i franskan alla böcker ligger ju online så att då använder både eleverna och jag 

datorn, både för att läsa texterna, arbeta med uppgifterna och lyssna på texter och lyssna på övningar. 

Respondenten förklara vidare att i franskan används mycket kring Youtube eller till och med UR, 

mycket för att illustrera för eleverna om de olika skillnaderna som kan finnas i språket. 

Respondenten fick även en följdfråga gällande om upplägget var detsamma gällande lektionerna i 

engelska. Svaret blev då nej inte på samma sätt men att datorn används främst till att läsa eller visa 

nyheter från andra länder”(Respondent 2).  

Respondent 1 beskriver även att hen använder sig ibland av kartor och bilder som eleverna ska 

placera ut i samband med lektionerna i ämnet historia, men även att mycket kretsar kring bilder 

som hen noga valt ut för att underlätta.  

En av respondenterna det vill säga respondent 5 går lite utanför det tänkta presentationstekniska 

hjälpmedlet och använder sig av tv-spel för att lära sig om etiska och filosofiska frågor.  

”Framförallt Keynote och Power Point, podcast inspelningar kan man väl säga att som ett sätt som 

eleverna använder det på” (Respondent 5). Fokuset i svaret ligger på vad eleverna kan tänkas 

använda för att lära sig inte så mycket på vad läraren själv använder.  

Ett nytt koncept som blivit populärt för lärare i matematik är att använda sig av tutorials vilket 

respondent 7 använder sig av till större del, dels på grund av att då har eleverna lättare att gå 

tillbaka för att se förklaringen och för de elever som missar en genomgång underlättar det även 

något.  

Att det ska vara lättillgängligt för så väl lärare som elever är där vikten läggs för respondenterna.  

Mediering  
Mediering har att gör med vad som förmedlas till eleverna och därför är det viktigt att veta hur 

lärarna lägger upp strukturen i sina presentationstekniska hjälpmedel.  

Fråga 2: Hur gör du när lägger upp en lektion med hjälp av ditt presentationstekniska 

hjälpmedel?  
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Även här skiljer sig svaren en hel del. Det finns några komponenter som gäller alla och det är att 

det ska finnas stödord och bilder oavsett vad. Det är mer gällande innehåll och tekniska aspekter 

som skiljer sig.  

Respondent 1 blandar med inte för många bilder och stödord men inte så mycket text, 

anteckningsfältet används mer flitigt i det fallet för att elever som missar lektionen också ska 

kunna ta del  av informationen.  

Respondent 6 svarar på följande sätt:  

”Alltid en framsida med namn också för att vara ett gott föredöme för eleverna som själva ska jobba 

med verktyget”(Respondent 6).  

Hen fortsätter att beskriva att i vissa fall använder hen tekniken med att låta ett ord blinka så 

länge hen pratar om det för att eleverna ska kunna följa med lättare. Mycket illustrationer 

används med för att det håller ämnet intressant enligt respondenten.  

Upplägget handlar ju inte enbart om text eller stödord och därför ville jag veta om lärarna någon 

gång använder sig av enbart bilder.  

Respondent 4 har gjort det vid ett flertal tillfällen för att  

”Vissa lär sig bättre med bara bilder medan andra behöver orden för att veta vad de ska anteckna 

eller göra med informationen, blandningen blir därför optimal” (Respondent 4).  

Respondent 1 menar däremot att för mycket bilder kan leda till att elever med 

koncentrationssvårigheter har svårare att följa med och att hålla fokus på uppgiften. Att jobba 

med enbart bilder har inte respondenten gjort 

För att få veta hur lärarna tänker kring vad eleverna lär sig i samband med upplägget och 

medieringen ställdes följdfrågan; Hur vet du att informationen du går igenom tas emot av 

eleverna? Vad använder du för knep? I ett fall var jag tvungen att fråga om de använde sig av 

diskussionsfrågor eller instuderingsfrågor för att klargöra vad jag menade. Respondent 4 menar 

att det är sällan hen använder instuderingsfrågor medan diskussionsfrågor kan vara viktigare för 

att se om eleverna har lärts sig bland annat de begrepp som man har gått igenom. Oftast behöver 

man kunna använda begreppen för att lyckas diskutera menar respondenten.  
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Övriga respondenter förklarade, utan att det behövde tydliggöras från min sida vad frågan 

ämnade vara utefter, att de visade sig oftast i de slutgiltiga uppgifterna som sedan lämnades in 

eller de prov som eleverna gjorde. Respondent 4 beskriver att hen ibland ber eleverna skriva ner 

några rader om dagens genomgång, ibland skriver hen frågor men bara ett fåtal för att eleverna 

ska visa vad de har tagit till sig.  

Fråga 3; Beskriv en vanlig lektion där du använder ditt multimediala verktyg.  

Här kommer det beskrivas väldigt ingående hur alla tänker kring sin egen lektion.  

”Asså, jätte klassiskt, de säger ju att man som ny lärare undervisar som man själv har blivit 

undervisad och jag känner att det stämmer. I så fall börjar det ju med att jag berättar typ hur 

lektionen ska se ut och vad vi ska göra för någonting och sen så, ja då, ska vi gå igenom någonting. 

Jag har min genomgång i form av en Power Point  och sen är det lite diskussionsfrågor som de får 

prata om i grupper eller en liten övning som de får göra och sen fortsätter genomgången. Jag berättar 

vad de ska jobba själva med och det anknyts till det jag har gått igenom, till exempel om de i svenska 

ska jobba med ett PM så går jag igenom vad det innebär innan de får börja jobba själva. Det är oftast 

en rätt så övergripande genomgång. Ibland delar jag upp det i delmål där de ska vara klara med en 

viss del av till exempel en text för att sedan gå vidare med nästa del vid nästa lektion” (Respondent 

1).  

Nu följer respondent 2:s svar:  

”Det eleverna ska göra just nu om jag får använda det som ett exempel är att eleverna ska använda 

Pecha Kucha, där de ska använda bilder och de får inte prata mer än 20 sekunder om varje bild och, 

eh, de måste lägga in växling av bilder automatiskt. Då har jag visat hur man gör som inledning och 

sedan får de välja, eh, själva vilket ämne de vill prata om” (Respondent 2). 

Respondent 3svarade på följande sätt:  

”Åh, det kan se helt olika ut men vad kan man tänka sig. Ibland jobbar vi inför att de ska kunna 

skriva  en viss text typ och då finns den i både pappersform så att de kan sitta och stryka under eller 

markera och sen använder jag Power Point för att gå igenom olika slags argument. Och sen när vi har 

tittat på olika argument ska de oftast skriva en debattartikel” (Respondent 3).  

Respondent 4 beskriver mer allmänt kring olika former av lektioner och använder det som 

exempel när andra frågor ställs därför uteslöts den frågan i det här avseendet. Däremot i samband 

med diskussionen kring den följdfråga som ställdes kring upplägg i just det presentationstekniska 
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hjälpmedlet beskrivs en lektion i grammatik där respondenten beskriver att först går man igenom 

begreppen som sedan kommer att komma på ett eventuellt prov.  

Respondent 5 besvara frågan på följande vis:  

”Jag kör några slides  till exempel kopplade till en uppgift som kommer sen och sen låter jag de hålla 

på med det så går vi vidare så att man försöker styra lektionerna utefter hur Power Pointen är gjord, 

lite så och att man väver in de olika delarna vartefter det går. Det kanske låter luddigt” (Respondent 

5). 

Även respondent 5 beskriver mer kring upplägget i övriga frågor men här tog jag inte bort själva 

frågan.  

Respondent 6 berättar utifrån en viss uppgift och beskriver mer utifrån upplägget kring Prezi som 

hen använder.  

”Jag börjar med att beskriva agendan och sen när jag går igenom till exempel gymnasiearbetet så 

använder jag då IMROD, inledning, metod och så vidare, så ligger det som en bild i hörnet så att de 

kan följa det medan jag pratar om det. Eller så börjar jag med något överraskningsmoment att jag 

börjar med något liksom att oj, vad var detta för något, chockerande. Och att jag sen går in på ämnet 

för att väcka intresse. Och sen fortsätter vi med uppgiften, kanske använder lite bilder” (Respondent 

6).  

Respondent 7 använder sig inte av ett presentationstekniskt hjälpmedel men beskrev ändå hur en 

vanlig lektion kunde se ut.  

”I en helt vanlig lektion i matte så använder jag inte datorn överhuvudtaget, utan där får jag börjar 

med  att säga att nu måste ni använda papper och penna, ni får inte använda datorn eller mobilen. 

Men de är så fruktansvärt vana vid att alltid ha datorn med sig, så det blir alltid lite tjafs från vissa att 

kan jag inte lägga datorn där och ladda den. Men nej, sånt får man fixa på rasten eller lägga den i ett 

skåp. Sen efter det kan det vara att jag håller en genomgång och sen får de göra uppgifter eller så får 

de först göra uppgifter och sen har vi genomgång och sen får de större uppgifter. Tavlan är det jag 

använder, det är mycket lättare att hålla koll på vad de säger med papper och penna eller tavlan” 

(Respondent 7).  

Ingen av respondenterna nämnde något om språkbruket i upplägget men val av bilder och att det 

är viktigt att använda tillåtna bilder diskuterades av tre av respondenterna, nämligen respondent 

1, 3 och 4. Det var ingen följdfråga utan nämndes i samband med upplägget som helhet.  
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I en slutfråga kring upplägget var det viktigt att veta hur lärarna gjorde kring att dela ut 

informationen. Fråga 4; Delar du ut materialet innan lektionen, efter lektionen eller under 

lektionen?  

De flesta av respondenterna beskriver att de antingen delar ut de innan eller i samband med 

lektionen medan respondent 4 delar oftast ut materialet i efterhand för att ibland vill man skapa 

nyfikenhet hos eleverna genom att enbart skriva en fråga eller ett påstående i planeringsverktyget 

de använder. Hen beskriver att då är det bättre att dela ut materialet i efterhand eftersom att då 

blir det lättare att få fokuset där och då.  

Det är endast en av respondenterna det vill säga respondent 6 som meddelar att hen väljer att 

använda anteckningsmaterial i samband med en genomgång, som dessutom delas ut till eleverna 

under lektionen i pappersform.  

Datorns för- och nackdelar  
I det här avsnittet var tanken att de fördelar och nackdelar som kan uppstå på grund av den 

konstanta tillgången till en dator ska diskuteras. Datorn är här för att stanna sägs det men med 

datorn kommer andra problem som inte tidigare har existerat i samma mängd. Hur ser då 

respondenterna på tillgången kring datorerna?  

Fråga 5; Vilka fördelar ser du med elevernas tillgång till en dator? 

Respondent 1 beskriver att hen ser alla fördelar med användningen av datorn.  

”Jag kan inte se en undervisning där de inte har det. För då faller ju allting med Power Point att de 

kan gå in och läsa det själva, att de kan anteckna i de under tiden jag har genomgångar och att de ska 

skriva egna arbeten”(Respondent 1). 

Respondenten fortsätter med att beskriva de tekniska fördelarna om hur man lättast bearbetar en 

text och dess struktur med hjälp av datorn. Respondentens största vinst beskrivs så här;  

”Och nästan det bästa är ju asså kommunikationen med eleverna blir ju mycket enklare at det har 

sparat en massa lösblad och det de sparar är tillgängligt” (Respondent 1).  

Respondent 3 menar även att fördelarna har med rättstavning, struktur och söka upp information.  

”Att man kan söka information snabbt och snabbt få svar” (Respondent 3).  

Respondent 4 beskriver kring fördelarna att;  
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”Den största fördelen är att det är så samhället ser ut, och det är så man tar till sig information och 

har man inte har en dator har man någon form av device”.  

Respondent 6 anser att fördelen är;   

”Den viktiga kommunikationen mellan lärare och elev kan bli lättare att styra”.  

Respondent 5 menar att fördelarna är all den kreativitet som kan tänkas användas i samband med 

alla dessa olika program. Hen beskriven även att det är upp till var och en av lärarna vad man kan 

göra med det.  

Nackdelarna var betydligt mer beskrivande i av vissa respondenternas svar.  

Respondent 7 var redan från början negativt inställd till just datorer och ser helst att de inte är 

med på lektionerna överhuvudtaget, det vill säga i klassrummet.  

”Har jag med datorn där då tappar även jag fokus. Har jag inte med den blir det mer närvaro och det 

känner eleverna”(Respondent 7). 

 För att uttrycka det tydligare läraren i sig väljer att sällan ha med sig sin dator till lektionen och 

använder den enbart i förberedelsesyfte, närvarorapportering, rättning och betygssättning. 

Enstaka tillfällen används den vid behov av att visa film, då främst dokumentärer men sällan för 

egen del utan för att eleverna har frågat efter att få använda det. Inom de ämnena respondenten 

undervisar ser hen inget behov av datorn mer än om eleven behöver söka upp information som 

även tidigare respondenter har svarat.  

Respondent 3 berättar att;  

”Nackdelarna är att det är mycket som blockar hela tiden som är mycket roligare än att prata om 

historiebruk eller svenska”.  

Allt är enbart några knapptryck bort fortsätter respondenten att beskriva och menar på att det 

distraherar eller stör koncentrationen. Samtliga av respondenterna menar på att den största 

nackdelen med datorerna eller andra tekniska hjälpmedel är att de distraherar elevernas 

koncentration.  

Respondent 4 svarar på följande vis: 

 ”Det mest uppenbara är väl om eleven inte tar ansvar så kan de använda datorn till extremt mycket 

annat”(Respondent 4).   
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Respondenten fortsätter med att beskriva att det inte är själva teknikens fel att eleven inte är 

fokuserad utan att;  

 ”.. det är lite samma med papper och penna att även om de har papper och penna så innebär inte det 

att de skriver ner vad jag säger eller vad de ska skriva, de skulle lika väl kunna sitta och kladda en 

streckgubbe” (Respondent 4).   

Även respondent 5 diskuterar ansvar som en viktig nackdel och menar på att det är många elever 

som inte är mogna för just det ansvar det krävs att hantera en egen dator.  

Den sista frågan handlade om vad lärarna tro kommer ske gällande de multimediala verktygen i 

framtiden. Anledningen till varför den hamnar här under fördelar och nackdelar är för att några 

av respondenterna använde sig av de fördelar och även nackdelar för att diskutera fram vad som 

kommer att ske. Fråga 6: Vad tror du kommer hända med de multimediala verktygen i 

framtiden? 

Respondent 1 tror att vi mer och mer kommer att användas oss av just de tekniska aspekterna. 

Hen tror även det kommer att krävas att både lärare och elever lär sig mer om att hantera 

verktygen på ett smidigare sätt. 

”Jag känner mig som en dinosaurie nu. Var kul när man var nyexad men det känns som de andra, den 

mer tekniska kollegan jobbar med är mer inspirerande och roligt än såna saker man gör själv. Och 

sen kommer eleven att kunna mer, sen är de ju förvånansvärt kassa på tekniken, man förväntar sig att 

de ska kunna rätt så mycket kring basprogram som Power Point, men det gör de inte men det finns 

nog utrymme för både elever och lärare att lära sig såna saker” (Respondent 1).  

Respondent 2 menar på att vi kommer gå ifrån det presentationstekniska lite grann och använda 

datorn mer interaktivt i samband med lektionerna. 

 ”Jag har tänkt tanken också att de skriver loggböcker, för det har jag haft förr i fysisk och 

gammeldags skrivbok men att jag skulle vilja ha det i datorn istället, liksom, det kanske finns någon 

molntjänst eller jag vet inte  att det finns ett dokument som jag  och eleverna delar” (Respondent 2).  

Respondent 5 menar på att det som kommer att ske är att vi frångår texttyper och litteraturen 

vilket innebär att vi kan missta det formnära och att läsa mellan raderna. Däremot tror även hen 

att ju mer vi använder de multimediala verktygen desto mer kommer vi att lära oss och att lärarna 

kommer att utveckla sina kunskaper för att kunna hitta vägar för att kunna använda till exempel 

film istället för litteratur.            
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Resultatsammanfattning    
Den första forskningsfrågan som ställdes var; Hur ser lärarna på sitt upplägg av lektioner kopplat 

till de multimediala verktygen. I resultatet beskriver respondenterna hur de använder de 

multimediala verktygen för att tydliggöra, för att sammanfatta, för att förklara, för att behålla 

elevernas fokus på lektionen. Det finns ett upplägg som de flesta väljer att använda det vill säga 

stödord i kombination med bilder. De använder sig av kortare eller i bland längre genomgångar 

av ämnet eller uppgiften de vill att eleverna senare ska arbeta med. De beskriver olika knep de 

använder så som att låta ord som har med ämnet att göra synas i samband med genomgången, att 

använda sig av överraskningsmoment eller att använda anteckningsmaterial till eleverna.  

 Lärarna som tillfrågades använder inte enbart sig av ett multimedialt verktyg utan gärna flera 

olika men med samma syfte. De beskriver olika tekniska hjälpmedel som de själva använder, 

Power Point, Prezi och Keynote är de vanligaste och de utgår från samma standard utformning. 

Ord och bild kopplat till ämnet som behandlas.  

En väljer att dela ut materialet i ett anteckningsformat och de flesta testar elevernas kunskaper 

kring ämnet de har gått igenom med hjälp av prov, inlämning eller redovisning i slutändan. Några 

använder så kallade exittickets för att försäkra sig om att eleverna har tagit med sig den 

information som läraren ämnar förmedla.  

Ingen av respondenterna diskuterar upplägget gällande språkbruk men däremot tar en upp vikten 

av att använda rätt bilder, eller rättare sagt licensierade bilder. De beskriver alla varsin lektion 

men det som blir är genomgående är att alla använder det multimediala verktyget på samma sätt 

och även om lektionerna i sig kan innehålla olika teman eller ämnen så börjar alla på samma sätt, 

kort genomgång av ämnet, förklaring av begrepp följt av diskussionsfrågor eller frågor kring 

uppgiften i stort, sedan är tanke att eleverna själva ska arbeta med samma teknik eller utifrån 

samma koncept som läraren precis har visat.  

Det beskrivs inte mycket tanke bakom kring den information man vill använda utan mer fokus på 

att det ska vara överraskande eller strukturerat. Lärarna använder sitt verktyg på samma sätt och 

de finns endast små skillnader lärarna emellan.  

Den andra frågeställning löd: Hur ser lärarna på den ökade användningen av datorer och andra 

tekniska hjälpmedel? Här delade jag in ämnet i fördelar och nackdelar. När det kommer till 
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fördelar och nackdelar kring användandet av datorn står det klart att ansvaret ligger först och 

främst på eleven  enligt lärarna och de främsta fördelarna är  att kommunikationen underlättas. 

De får frågan om hur det kommer att se ut i framtiden och det är ingen trots den negativa 

inställningen vid samtal om nackdelar som nämner något annat än att de ser positivt på den 

utveckling som eventuellt kommer.  

I samband med att nackdelarna togs upp i intervjun framkom det att ansvaret kring elevernas 

fokus på lektionerna ligger hos eleven i fråga och så som respondenterna beskriver det är den 

största nackdelen att eleverna inte kan lära sig att få kontroll på sina behov av att få veta allt som 

inte händer just i klassrummet. Respondenterna nämner dock att med hjälp av överraskande 

moment, att använda sig av exittickets, inte för mycket text och att inte använda bilder i för stor 

utsträckning kan hjälpa eleven att hålla fokus under genomgången. Ansvar och fokus kommer att 

diskuteras djupare i den diskussionsdel som följer här nedan.                                                                                              

Diskussion  
I det här avsnittet kommer det respondenternas svar samt den forskning som ligger till grund för 

arbetet att diskuteras. Det är uppdelat i tre avsnitt baserade på den information som kom upp 

under intervjuerna.  

Metoddiskussion  
Valet av metod grundar sig i att det genom att använda öppna frågor, att använda sig av 

nyckelord i kodningen gav mer information än den förförståelse som redan fanns kring ämnet. 

Den nackdel som bör beskrivas är att metoden riktar enbart in sig på lärarnas upplevelser. Genom 

att de redan från början fick beskriva vad ett multimedialt verktyg är enligt de själva var målet att 

styra in de på ämnet och inte vad de själva värderar kring ämnet, det kom senare. En fråga som 

ställdes i ett tidigt skede var att respondenten skulle beskriva med egna ord en vanlig lektion där 

verktyget används och den här frågan ställs innan fördelarna och nackdelarna diskuterades för att 

de i sin tur inte skulle vara ledande. Det går självklart inte att veta ens nu i efterhand vilka ord 

som kan ha varit ledande ändå, kanske ordet vanlig var ledande och då beskrev respondenten hur 

de skulle vilja att de använde verktyget. Dalen (2007) nämner att när man använder barn som 

respondenter kan barnet leta efter det rätta svaret på frågan och det kan ha varit så med lärarna 

med men som tidigare har beskrivits försökte jag varken konfirmera eller rätta respondenterna 

gällande deras svar utan mer gick vidare med nästa fråga när svaret var klart. Det kan finnas en 
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risk att med mitt kroppsspråk har jag signalerat min egen värdering av svaret men det var inget 

jag själv kunde i efterhand utläsa av vare sig transkriberingen eller  

Tidigare beskrevs hur en av respondenterna som deltog blev mer av en kontrast till övriga 

respondenter det vil säga sagda person använder inte det verktyg som undersökningen till större 

del kretsar kring. Därmed kan man diskutera urvalet som gjordes, borde även den här 

respondenten ha ersatts med en annan till exempel. I min mening gav det faktum att sagda person 

inte använder verktyget i samma utsträckning som de övrig enbart en annan vinkel på själva 

intervjun och respondenten gav svar som hade mer med ansvar att göra vilket även andra 

respondenter hade beskrivit i sina utsagor.  

Några frågor krävde däremot att jag styrde de lite genom att ge exempel, till exempel frågade jag 

som följdfråga om de använde sig av instuderingsfrågor eller diskussionsfrågor i samband med 

det tänkta multimediala verktyget. I det här fallet blir det en semistrukturerad intervju även om 

målet var att den skulle vara så öppen som möjligt, att jag behövde förtydliga den frågan något 

gjordes enbart en gång men den ordinarie frågan ändrades inte i senare avseenden då det var bara 

en av respondenterna som behövde att det tydliggjordes.  

Respondent 4 får aldrig frågan kring en vanlig lektion då hen i sina andra svar beskriver så 

utförligt kring olika former av lektioner i samband med det multimediala verktyget. Det faktum 

att jag väljer att ta bort en fråga kan ses som en brist i  informationsflödet men efter att jag har 

lyssnat på intervjun flertalet gånger anser jag att svaret får jag genom de andra frågorna och inget 

tyder på att det skulle vara en skillnad gentemot de andras svar. Hade jag använt en tydligare 

struktur, som Dalen (2007) beskriver att många lärarstudenter tenderar att använda sig av, i mina 

intervjuer hade detta inte skett. 

Dalen (2007) fortsätter att beskriva att man även genom intervjuer kan få  insikt om personernas 

sociala verklighet vilket är den del av arbetet som har med det sociokulturella perspektivet att 

göra och genom att förlita sig på lärarnas egna erfarenheter förlitar man sig även på den 

sociokulturella aspekten. Det blir forskarens uppdrag att sålla mellan  det upplevda, det som 

skulle kunna ha varit upplevt och det som faktiskt går att analysera.  
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Multimedialt lärande och mediering 
I resultatsammanfattningen beskrev jag hur respondenterna ser på användning av de multimediala 

verktygen och hur deras upplägg ser ut gällande så väl lektion som ett tekniskt hjälpmedel.  

Hur kan man då använda de tekniska hjälpmedlen vi använder idag? Lärarna som har varit 

delaktiga i den här undersökningen anser att det går att använda samtliga verktyg för att 

underlätta lärande. De menar att man måste lära sig alla de tekniska funktionerna som finns i 

varje program först. Våga testa gränserna och inte vara så konventionell, till exempel använda tv-

spel i sin undervisning för att på ett sätt nå vissa elever. Att vara öppen för förslagen. Däremot 

beskriver de hur de använder sina presentationstekniska hjälpmedel eller multimediala verktyg 

och ingen av respondenterna använder tekniken på något annorlunda sätt eller ett mer 

okonventionellt sätt. En av respondenterna nämligen nummer sju är väl den som använder det 

mer sällan men säger även det att anledningen till det är för att hen utvärderar varje gång ett 

sådant verktyg används för att det ska bli bättre och såg sig inte riktigt få det att fungera så bra 

som det skulle kunna göra för att eleverna skulle kunna följa informationen och läraren följa 

elevens progression.   

Har det då mer att göra med kommunikationen i samband med verktyget än själva verktyget? 

Enligt Säljö (2005) behöver vi både bild och text som redskap för att lära ut eller för att eleverna 

ska kunna ta till sig det vi vill lära ut. Däremot menar Gunther R. Kress (2003; ref i Säljö, 2005) 

elevernas tolkningsprocess skiljer sig åt när det kommer till bild och text, men däremot använder 

du dessa två redskap i ett kan det istället öka förståelsen.  

Språket har också sin funktion i samband med de multimediala verktygen, det är därför viktigt att 

diskutera hur respondenterna tänker kring upplägget även gällande ord och konstruktion i språket 

som helhet. Respondent 6 beskrev att hen använder sig av en funktion där det begrepp som 

diskuteras hela tiden syns för att eleverna lättare ska kunna följa med i presentationen. 

Respondenten nämner dock inget om det övriga språket som används i verktyget, beskriver inte 

heller hur hen överraskar eller chockerar som tidigare har nämnts kring upplägg av lektion. Det är 

samma struktur igenom samtliga svar, stödord, bilder, att man inleder och förklara och sedan att 

eleverna jobbar själva.  

Mediering är som beskrivs tidigare den information som delas mellan personer i form av bild 

eller textinformation. Det är det vi förmedlar till varandra inte hur vi gör det utan mer den 
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faktiska informationen. Det finns olika teorier på hur vi kan lära anpassa vårt lärande i samband 

med mediering, det vill säga utifrån ett sociokulturellt perspektiv eller ett behavioristiskt 

perspektiv. Respondenterna visar att de inte har tänkt på språkets del i kommunikationen lika 

mycket som bildernas funktion. Flertalet av respondenterna försöker däremot att hitta vägar att nå 

eleverna genom att använda den teknik de tror eleverna kan tyckas vara intressant.   

Tidigare har det diskuterats kring Säljös (2000) tre principer och han menar att vi måste utveckla 

följande principer: 

 Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap.  

 Utveckling och användning av fysiska redskap. 

 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter.  

Det innebär således att för att utveckla lärandet i samband med den teknik vi nu är tvungna att 

använda måste vi tänka på hur vi uttrycker oss, många av respondenterna svarade att de använder 

bilder i sina genomgångar och mycket kortfattade beskrivningar. En av respondenterna meddelar 

även att anteckningar förs i in i de anteckningsfält som finns med för att eleverna ska kunna gå 

tillbaka och få förklarat de kortfattade aspekterna mer utförligt. ”Språket är en mekanism för att 

bildligt uttryck lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv” (Säljö, 2000, 

s34).  Språket ska alltså hjälpa oss att lagra kunskaper, insikter och förståelse men vad händer om 

det vi  lärare anser vara kortfattat och vi förstår vad texten vi använder innebär men vi vet inte om 

eleverna gör det? Det främsta verktyget fallerar i det fallet, respondenterna blev tillfrågade att 

beskriva hur de lägger upp sina presentationstekniska hjälpmedel gällande just språk och bilder 

med mera, inte en enda beskrev tanken bakom orden som används.  

Är det stor skillnad på de verktyg vi idag använder i kontrast med de som tidigare har använts det 

vill säga tavlan och overhead- maskinen? Enligt Anna-Karin Hatt och Ulrica Carlssons (2012) 

artikel Vi måste höja nivån för IT i skolan menar de att de inte finns en modell för hur vi ska 

jobba med den teknik som sprids runt om i världen men att vi behöver lära oss från andra länders 

framgångar. Hatt och Carlsson (2012) lyfter även fram att det är pedagogerna i landets skolor 

som främst vet hur tekniken bör användas i samband med undervisning men att det även kan 

krävas mer fortbildning för att pedagogerna ska uppehålla kunskaperna. Även Skolverkets 

undersökning kring IT-användning och IT-kompetens pekar på att sättet som de multimediala 
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verktygen och datorer används på måste utvecklas i samma takt som tillgängligheten ökar annars 

kommer stressen att öka för så väl lärare som elev när tekniken inte fungerar som den ska eller 

användaren av tekniken inte kan hantera situationen.  

I kontrast till det som har diskuterats här om hur vi ska använda det sociokulturella lärandet för 

att inhämta kunskap står den behavioristiska teorin och där menar man att inlärning måste 

organiseras, delas ut i mindre portioner och bli testade tätt av pedagogen (Dysthe,2003).  

Enligt Dysthe (2003) ska man enligt den behavioristiska teorin börja med att lära sig steg för steg 

och sedan bygga upp en grund för att i ett senare skede kunna analysera informationen, därför blir 

det upplägg som respondent 4 beskriver att det blir viktigt att först arbeta med de begrepp som 

senare kan komma att användas i samband med en diskussion, inlämningsarbete eller 

presentation. Respondent 4 använder sig mer av just det behavioristiska perspektivet när det 

kommer till upplägg och mediering.  

En del av upplägget som genom intervjuerna ifrågasattes var hur lärarna försäkrade sig om att det 

som de informerade och lärde ut faktiskt mottogs av eleverna, det vill säga använde de sig av 

diskussionsfrågor eller instuderingsfrågor. I diskussionsfrågor går det att öppna upp klimatet i 

klassrummet och det underlättar då att till exempel använda sig av Skinners behavioristiska teori 

(ref: i Philips & Stolts, 2014) det vill säga att ställa frågor med rätt svar och ge bekräftelse när 

eleven svarar rätt men inte straffa när eleven svarar fel utan mer ställa en extra fråga eller ett 

extraexempel, dels för att eleven inte ska känna sig utsatt vilket kan leda till skam som leder till 

att nästa gång vill eleven inte ens försöka. Instuderingsfrågor har inte riktigt samma möjlighet om 

man inte använder ett digitalt program där det går att programmera så att eleven får ett extra 

exempel eller en extra fråga när eleven svarar fel. Fördelarna med instuderingsfrågor när det 

kommer till mediering är att oftast blir det en repetition på det som tidigare har kommunicerats 

genom antingen en genomgång eller annan form av muntlig eller skriftlig kommunikation och det 

blir lättare att repetera även i efterhand.  

För att kunna visa sina kunskaper och därmed använda det multimediala verktyget måste man 

först lära sig hur det ska användas. Mediering sker inte enbart via språket utan det är en 

kombination av språk och verktyg det vill säga lärarna måste i samband med att de lär ut 

begreppen för det ämne de ämnar lära eleverna också lära eleverna att hantera de verktyg som det 

är tänkt ska hjälpa själva lärandet. I Ingrid Carlgrens (2015) bok Kunskapskulturer och 
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undervisningspraktiker beskriver hon att när man lär sig använda ett verktyg så lär man sig att 

använda så mycket mer än hur, man lär sig vad, vilket material, konsekvenserna som sker i 

samband med att man använder verktyget och vilket resultat detta kan få. ”Individen samspelar 

hela tiden med redskap när hen agerar i världen och varseblir omvärlden” (Carlgren, 2015, s165). 

I samband med det kulturella i världen, det verktyg som använts och den information som läraren 

visar och förklarar lär sig eleven att hantera inte bara det faktiska utan även sina egna kunskaper.  

Lärare behöver bli bättre på att hantera den information och den mediering som de vill ska ske i 

samband med sin undervisning för att eleverna ska kunna prestera bättre. I nästa avsnitt kommer 

de fördelar och nackdelar som respondenterna beskrev i resultatet att diskuteras i samband med 

den forskning som har gjorts för att mäta datorns och lärarnas olika kompetenser.  

Datorns fördelar och nackdelar 
I den andra frågeställningen ämnade jag får svar på hur lärarna förhåller sig till den ökade 

användningen av datorer och andra multimediala verktyg. ställer sig till användandet för 

elevernas del för att de själva ska kunna ta ställning till vad de behöver lära sig för att själva 

utvecklas. Det blir såldes en del i samtliga deltagares utveckling. Vad säger då forskningen kring 

datorerna och dess användningsområden? Tidigare nämndes Mats Myrberg som intervjuades av 

Elisabeth Cervin (2012) kring just datoryran som rådde under 2012. Myrberg hänvisar i sin tur 

till John Hattie som menar att en effektstyrka under 0,40 procent bör inte ordas om och enligt 

artikeln så blev av att ersätta tryckta läromedel till digitala läromedel enbart en effektstyrka på 

0,16 procent. Det innebär att 2012 gav det ingen större effekt för elevernas lärande när de bytes 

plattform.  

I artikeln I rummet mellan digitalt lärande och analoga mål skriven av Viveca Brozin Bohman 

(2012) beskriver hon en kritisk syn kring just en-till-en-projektet som även nämndes tidigare av 

Cervin. I en intervju så beskriver Tomas Kroksmark som är professor vid Högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping (ref i Bohman, 2012)  att mätningar som ledde till beslutet 

hämtades från USA och att dessa mätningar var ytliga. Kroksmark (ref i Bohman, 2012) fortsätter 

att beskriva att lärarna tar för givet att eleverna är datorvana eller att alla i ett tidigare skede i livet 

har haft tillgång till en dator vilket inte stämmer, det gör det inte ens nu. Det är de kulturella och 

ekonomiska skillnaderna mellan eleverna som styr vilka kunskaper de har kring datorerna.  
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Den största oron beskriver Kroksmark (ref. i Bohman, 2012) är att lärarna känner att deras 

kompetens är hotad och att de inte räcker till längre. Det innebär att lärarna har haft ett negativt 

synsätt på datorerna sedan de infördes och det kan vara det som har styrt mer av den negativa syn 

vi såg i resultatet från respondenterna. I min mening tog lärarna den här oron som Kroksmark 

beskriver inte lång tid att bli av med, idag vet jag ingen lärare och kan inte hitta en källa som 

styrker det han beskriver som anser att det är deras största oro längre. Enligt Skolverkets (2017) 

undersökning menar de att kompetens hur de ska hantera verktyget är mer stressande och det är 

mer den synvinkeln som lärarna oroar sig kring.  

När studien kring  en-till-en-projektet gjordes 2012 kom man även fram till att det inte gick att 

hitta några klara bevis för att kunskapsresultaten eller måluppfyllelsen hade ökat. Det gjordes en 

ny mätning 2016 och enligt  Betty Malmberg, Caroline Helmersson Olsson och Cecilia Nordling 

som för riksdagens räkning utförde undersökningen som resulterade i förordningen 

Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen  

visar det sig fortfarande att det inte går att se en positiv ökning kring måluppfyllelsen eller 

kunskapsresultaten. ” Förklaringar till detta är bl.a. forskningsmetodologiska begränsningar som 

gör det svårt att säkert avgöra effekten av just digitala verktyg jämfört med andra faktorer som 

påverkar prestationer(social bakgrund, studievana hem, kön m.m.) ”(Helmersson, Malmberg och 

Nordling, 2016, s 6) . 

I rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan som Skolverket publicerade 2016 beskrivs 

utifrån lärarnas synsätt hur man använder datorn i undervisningen. Det största 

användningsområdet för eleverna är att söka information som även respondenterna ser som den 

största fördelen med datorn. Däremot visar även undersökningen att lärarna inte anser att 

eleverna är särskilt bra på att hitta rätt information eller att vara källkritiska kring det de läser.  

Det näst största användningsområdet är att skriva uppsatser vilket även här är vad lärarna ser som 

positivt. I ett tidigare skede beskrevs det att lärarna antar att eleverna har kunskaper kring att 

använda en dator men enligt undersökning så visar den att eleverna som läser i grundskolans 4-6 

så använder de inte datorn i lika stor utsträckning som eleverna på gymnasiet gör. Kan det vara så 

att lärarna på gymnasiet antar att fler områden så som hur man hanterar de olika programmen och 

källkritik inte tidigare ens har diskuterats av eleverna och att när de kommer till gymnasiet skulle 

det krävas att man i till exempel ämnet svenska måste väva in mer datorkunskap? Det kanske 
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vore en bra uppmaning att man i svenska 1 lär sig enbart hur man skriver, gör bra presentationer, 

läser kritiskt och att man i de två följande kurserna fokuserar man mer på litteratur och 

språkförändring i samband med de tidigare teknikerna. Det kanske hade gjort att 

kunskapsmätningarna hade varit lättare att mäta, det får tiden utvisa.  

Ansvar  
Det har diskuterats kring innehåll, vad man använda de multimediala verktygen till och hur de 

används. En viktig punkt som uppdagades under intervjuerna var begreppet ansvar. Vems ansvar 

är det att lära eleverna hur man använder de tekniska hjälpmedlen och verktygen? I Skolverkets 

förordning Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) 

står det följande gällande ansvar och inflytande över utbildning; ”Läraren ska utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande”(Skolverket, 2011,s13). Det ska även 

vara ”Skolans mål att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö”(Skolverket, 2011,s 12). Det här går att tolkas som att det är elevens ansvar vilket 

respondenterna kan tolkas vara utefter med, däremot så är det enligt Skolverket (2011) 

utbildningens ansvar och då även lärare och andra som samverkar inom skolomsorgens ansvar att 

”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor”(Skolverket, 2011, 6). Det vill säga 

att det är först och främst när det gäller inom skolans fyra väggar lärarens ansvar att se till att 

eleverna tar ansvaret för sin utbildning, att vi lär de hur man tar ansvar och hur man studerar för 

att nå de mål de själva vill nå.  

Dysthe (2003) diskuterar tidigare i samband med den behavioristiska teorin att elevens 

motivation grundar sig på att vi som lärare eller pedagoger ger positiv förstärkning i många små 

steg. För att eleven ska ta ett eget ansvar måste motivationen förstärkas enligt den här teorin. 

Däremot ur ett sociokulturellt perspektiv måste motivationen och därmed även ansvaret 

bestämmas utifrån samhället och kulturens förväntningar på eleverna (Dysthe, 2003). Den kultur 

som åsyftas är den kultur som finns på varje specifik skola eller andra organisationer. Det finns 

skolor som väver in ansvaret i deras kvalitetsarbete och har det som område för lärarna att hjälpa 

eleven ta eget ansvar för sin egen skolgång genom att till exempel lära de att de måste söka upp 

sin lärare om de missar en lektion, att de måste själva kontakta läraren i fråga om de ska göras ett 

omprov eller om de behöver hjälp med att styra upp sina studier. Självklart jobbar lärarna väldigt 

mycket tillsammans på den här skolan, som inte kommer att nämnas vid namn, och de vet därför 
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det mesta redan om situationen eleven finner sig i men det blir alltså elevens ansvar att ta reda på 

den information eller få tillgång till den hjälp som behövs.  

Ett annat sätt som skolverket förespråkar när det kommer till ansvar är att;  

”Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att 

medverka i utarbetandet av ordningsregler”(Skolverket, Trygghet och studiero, 2018).  

Skolverket menar att om eleverna är med och bestämmer sina egna ordningsregler finns det en 

mindre risk att de här bryts.  

Ansvaret går därför at diskuteras i många led, lärarna lär eleverna att ta ansvar genom att låta de 

vara med och bestämma ordningsregler och att själva följa de här reglerna. Ett exempel på hur 

lärare kan vara med och följa reglerna som sätts upp hänvisas egentligen tillbaka till det 

respondent 7 var inne på tidigare det vill säga att om eleverna inte behöver ha med sin dator till 

lektionen, för att den inte ska användas då kan läraren också undvika att ha med den. Det finns 

säkert de som tänker nu att hur tar man då närvaro eller ser efter så att allt är inlämnat? Varje 

lektion behöver inte innebära att man måste använda datorn själv, kan du namnen på eleverna så 

skriv ner på en lapp vilka som är där och sist för att se efter vad eleven behöver göra så säga att 

idag vill jag ha din fulla uppmärksamhet på det vi gör här och nu, de andra uppgifterna tar vi 

nästa lektion. Det går att nå E i alla kurser genom att bara delta och visa vad man kan på 

lektionen, det kan dessutom få de som har svårt att koncentrera sig när det finns för mycket 

information att faktiskt fokusera och prestera ännu bättre. Simon Hjort och Ambjörn Furenhed 

(2016) skriver i sin bok Effektiv undervisning; meningsfullt lärande att en positiv lärmiljö 

innebär att klassrummet ska vara experimenterande, kreativt och prestigelöst det vill säga att man 

har en miljö där misstag välkomnas för det är så man lär sig. De menar även på att i den här 

lärmiljön underlättas kamratstöd, att man tar ansvar själv för att hålla en god studiero och arbeta 

effektivare med tiden.   

Vidare forskning  
Forskningen måste leda vidare till nya områden så även inom multimedialt lärande. Det finns de 

som har forskat kring datorn och dess roll i undervisningen men vad skulle eleverna anse om att 

istället för att utveckla de tekniska hjälpmedlen att undervisningen skulle gå tillbaka till fysiska 

läroböcker, genomgång via tavlan som respondent 7 beskriver, att inte ha några distraherande 

moment i undervisningen alls.  
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En annan aspekt är att se om läsförståelse och hörförståelse har blivit lättare att jobba med för 

lärare i samband med den nya tekniken. Går det att utläsa om eleverna har blivit bättre på att ta 

till sig informationen och kunskapen ju fler verktyg som används. Det skulle kunna forskas kring 

hur lärarnas kompetens förhåller sig till den nya tekniken.  

I ett tidigare avseende nämndes att digitaliseringen kommer att utökas inom flertalet ämnen och 

det som skulle kunna ifrågasättas få är hur digitaliseringen i sig kommer att hjälpa eller stjälpa 

elevernas lärande. Blir det ett mer passivt klassrum eller kommer interaktiviteten utökas, kommer 

vi tappa det sociala samspelet i klassrummet på grund av att alla sitter framför en dator eller annat 

elektroniskt verktyg eller kommer vi lära oss nya sätt som gör att vi fortfarande kan behålla det 

sociala samspelet och den närhet som vi som människor behöver? Frågorna är många och det är 

min uppfattning att jag enbart har rört en liten bråkdel av ämnet och att det finns utrymme för 

mer kunskap och mer forskning inom så väl en positiv inställning till digitalisering som det finns 

till den mer negativa.  

Slutord  
För att en lärare ska kunna försäkra sig om att nå eleverna behöver samtliga perspektiv användas 

men på olika sätt och en kombination av de sociokulturella och behavioristiska perspektiven är de 

som skulle kunna leda till bäst resultat i slutändan. Det beror ju helt och hållet på individen som 

ska lära sig dock, alla knep fungerar inte för alla och därför måste vi hela tiden tänka på att 

individualisera undervisningen. Det är därför viktigt att vi tar till oss den feedback vi får och den 

kunskap som vi kan delas med oss till varandra. Jag vet av erfarenhet att på vissa skolor arbetar 

lärarna över ämnena och hjälps åt för att få en elev att lyckas, till exempel en lärare i svenska slår 

ihop sin uppgift med läraren i matematik och idrott för att lära eleverna hur man diskuterar sin 

egen hälsa, andras hälsa och använder sig av vetenskapliga metoder för att komma fram till svar 

på frågan. I den här uppgiften krävdes det att eleverna kunde ställa rätt frågor i sin 

enkätundersökning, att de kunde använda ett kalkyleringsprogram och att de själva var med och 

deltog i de fysiska övningarna som de sedan skulle mäta resultatet på.  

Kommer vi någon gång att kunna försäkra oss om att eleverna lär, och då menar jag inte bara 

upprepar det vi har visat, det vi vill att de ska ha lärt sig? Kommer vi fortsätta att jobba på samma 

sätt som tidigare eller kommer vi ändra vårt beteende? Det är frågor som inte kunde besvaras 

med hjälp av den här undersökningen.  
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Vi behöver lära oss hur vi ska använda språket mer och att inte upprepa samma sak fast med 

olika medier, vi måste våga förklara på olika sätt. De olika medierna som vi använder ska 

användas för att förmedla information och för att hjälpa elevernas lärande inte för att visa vad vi 

redan kan.  

Det jag ser som ett mål i framtiden är att vi tillsammans jobbar mer övergripande för alla ämnen 

och med fler kunskaper kring de tekniska aspekterna för att se till att eleverna LÄR sig inte bara 

upprepar de kunskaper vi redan kan.  
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Bilaga  
Intervjufrågor 

1. Vet du vad multimediala verktyg innebär? Beskriv med egna ord vad multimediala 

verktyg är.  

2. Vid användning av ett multimedialt verktyg, till exempel Power Point, Keynote eller Prezi 

eller annat hur tänker du då kring ditt upplägg? Vad använder du?  

3. Hur gör du för att konstaterar att eleverna tar till sig informationen? (Exempel, 

instuderingsfrågor, diskussionsfrågor mm).  

4. Beskriv en vanlig lektion och var så utförlig som du kan.  

5. Vilka fördelar och vilka nackdelar ser du med datorn när det gäller undervisningen?  

6. Hur ser du på hur tekniken kommer utvecklas i framtiden?  
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