
Högskolan i Halmstad  

Sektionen för lärarutbildningen 

Lärarprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du tekniknykter, obstinat kärring eller ska vi twittra? 
 

Lärares attityder till den mediala och tekniska utvecklingen samt till 

elevers mediala och tekniska repertoar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom lärarutbildning – inriktning didaktik  

Slutseminarium: 2009-06-04 

Författare: Carina Johansson 

Handledare samt examinatorer: KG Hammarlund och Jörgen Johansson  

Examinator: Jonas Hansson och Marie-Helene Zimmermann Nilsson  



 Innehållsförteckning

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

1.3 Disposition ....................................................................................................................... 2 

2. Metod ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Den kvalitativa processen ................................................................................................. 4 

2.2 Grundad teori .................................................................................................................... 4 

2.3 Val av strategi och metod ................................................................................................. 6 

2.4 Urvalet .............................................................................................................................. 6 

2.5 Arbetssätt i denna studie .................................................................................................. 7 

2.6 Validitet .......................................................................................................................... 10 

2.7 Forskningsetiska ställningstagande ................................................................................ 10 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 12 

3.1 Den digitala klyftan mellan elevens och lärarens repertoarer ........................................ 12 

3.2 Den digitala klyftan och undervisningen ....................................................................... 13 

3.3 Nytänk om teknik och några projekt .............................................................................. 16 

3.3.1 Bokblogg ................................................................................................................. 16 

3.3.2 Dataspel ................................................................................................................... 17 

3.3.3 Interaktiv tavla ......................................................................................................... 17 

3.4 Läroplansteori ................................................................................................................. 18 

3.5 Styrning utifrån .............................................................................................................. 20 

4. Resultat ................................................................................................................................. 22 

4.1 Kortgenomgång av arbetet med analys och resultat ....................................................... 22 

4.1.1 Sammanfattning av intervju med Lärare 1 .............................................................. 22 

4.1.2 Sammanfattning av intervju med Lärare 2 .............................................................. 24 

4.1.3 Sammanfattning av intervju med Lärare 3 .............................................................. 26 

4.2 Analys - den första öppna fasen ..................................................................................... 27 

4.3.1 Kärnkategorin - Uppdaterad .................................................................................... 27 

4.2.2 Tre underkategorier – Ansvar, rädsla och tillgång .................................................. 28 

4.3 Analys – den andra deduktiva fasen ............................................................................... 29 

4.3.1 Uppdatering ............................................................................................................. 29 

4.3.1.1 Förringar det egna uppdaterandet ......................................................................... 29 

4.3.1.2 Lättare att hänga med om man är med från början .............................................. 30 

4.3.1.3 Förändring av lärarrollen ...................................................................................... 31 

4.3.2 Ansvar ..................................................................................................................... 32 

4.3.2.1 Elevansvar ............................................................................................................ 32 

4.3.2.2 Skolans ansvar ...................................................................................................... 32 

4.3.3 Rädsla och tillgång .................................................................................................. 33 

4.4 Analys - den sista teoretiserande delen .......................................................................... 34 

4.4.1 Sammanfattning av intervju med Lärare 8 .............................................................. 35 

5. Slutsatser .............................................................................................................................. 38 

5.1 Slutsatser angående resultatet ......................................................................................... 38 

5.2 Resultatets tillförlitlighet och hållbarhet ........................................................................ 41 

6. Litteraturförteckning ............................................................................................................ 43 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................... I 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... II 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... IV 

 



 

 

 

1 

1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

– Fan, vad tråkigt! Måste vi läsa den här boken, varför räcker det inte att vi sett filmen?  

– Varför måste vi göra en analys av den, det kan inte jag!  

– Måste vi skriva så mycket, det är så jobbigt?  

Kommentarerna kom under min Vfu-period
1
 på ett gymnasium. Elever från 

elektrikerprogrammet ifrågasatte upplägget på svensklektionen. I diskussion med killarna 

kom det fram att flera av dem spelade data- och TV-spel. Vi diskuterade länge vilka spel som 

var bra respektive dåliga och killarna gjorde bra analyser av karaktärer och konstruktionen av 

spelet, såsom miljöer och handling. Kopplingen till analysen av boken och filmen blev lättare 

att göra, för att jag kände till de positiva sidorna av spelen och kunde knyta an detta till 

analysen i svenskundervisningen. Vid ett annat tillfälle fick jag ett sms textat på engelska från 

min son. Jag blev förvånad och fick svaret att de hade fått följande i läxa av sin lärare: ändra 

språket till engelska i mobiltelefonerna i en vecka. Mobiltelefonens T9-funktion
2
 hjälpte till 

med rättstavningen och detta är för mig ännu ett exempel på hur ungdomars intresse, i detta 

fall teknikintresse, kan lyftas i undervisningen och berika inlärningen. Men om man saknar 

kunskap och klyftan mellan läraren och elevens digitala repertoar är för vid, eller har 

förutfattade meningar om vad tekniken och det vidgade textbegreppet kan innebära, hur ska 

man då kunna koppla det till sin undervisning?  

    Forskningens relevans i ett samhällsperspektiv anses stark. Den nya tekniken har ökat 

under de senaste 15 åren, vilket de nyutexaminerade lärarna vuxit upp med, men kanske ändå 

inte tagit del av. De lärare som varit aktiva under en längre yrkesperiod kanske inte heller 

tagit del av den nya tekniken och kulturen som dagens ungdomar för med sig in i skolan som 

sin repertoar.  

    Att nå och motivera en elektrikerklass, som stönar och suckar åt vad man än hittar på eller 

presenterar, är alltså det som väckte nyfikenheten hos mig. Insikten om att lärares okunskap 

om elevers repertoar, minskar elevers möjligheter att nå målen, förde in mina tankar på vad 

läraren har för attityd till detta. Glappet mellan läraren och elevens digitala erfarenheter gör 

att läraren inte kan eller vill utgå från och knyta undervisningen till elevens erfarenheter. Vad 

är det då pedagogen vet om deras repertoar?  

                                                 
1
 Förkortningen Vfu betyder verksamhetsförlagd utbildning.  

2
 T9 är en stavningsfunktion i mobiltelefonen, som anger förslag på hur ordet, brukaren försöker att stava till, ser 

ut. 
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    I diskussionen om hög och låg kultur kommer följande tankar: Om pedagogen har en 

negativ attityd till elevens repertoar och den kultur eleverna tar del av, kommer det då att 

påverka undervisningen? Undersökningen kommer att handla om lärares attityder till glappet 

mellan lärare och elevers repertoarer och hur detta glapp överbryggas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på lärares attityder till elevens förkunskaper och 

erfarenheter inom det vidgade textbegreppet och deras repertoar och lärarens attityd till ny 

teknik och media i skolan. Vilken avsikt har pedagogerna med de nya medierna i klassrummet 

och på vilket sätt kan detta kopplas till eller strider detta mot styrande dokument, såsom 

läroplaner med strävansmål och kunskapsmål? Att lärarens och elevens förkunskaper och 

repertoar skiljer sig åt, är inte svårt att inse. För att uppnå syftet kommer följande 

frågeställningar att användas: 

 

- Vilken attityd har läraren till utvecklingen de senaste 15 åren inom media och 

teknik? 

- Hur ser läraren på sin egen digitala repertoar? 

- Hur ser läraren på framtiden gällande media och tekniken? 

- Hur förhåller sig lärarens attityder och tankar om ny media och teknik gentemot 

Skolverkets riktlinjer? 

 

1.3 Disposition 

Denna studie inleds med metoden för arbetet och där den Kvalitativa processen är det första 

som förklaras och efter detta kommer en grundlig genomgång av Grundad teori viket är den 

teori som använts i studien. Jag förklarar vidare om val av Strategi och metod och för ett 

allmänt resonemang om urvalet, för att senare under rubriken Arbetssätt i denna studie gå in i 

detalj på tillvägagångssättet. I denna del finns även några tankar om Validitet och 

Forskningsetiska ställningstagande. 

    Nästa moment är Tidigare forskning, som till en början gör ett försök till en fördjupning i 

begreppet Digital klyfta, dels mellan lärare och elever, men även i ett 

undervisningsperspektiv. Samtidigt under dessa rubriker har jag valt att väva in vad 

läroplanen säger om ämnet ifråga. I delmomentet därefter lyfts tre projekt som visar på 

Nytänkande gällande teknik. Avslutningsvis i denna del, kommer det en genomgång av vad 
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som står skrivet ytterligare om den nya tekniken i läroplanen och bildar därför rubriken 

Läroplansteori och i denna del kommer även ett perspektiv från EU gällande den nya 

lärarutbildningen som benämns Styrning utifrån.  

    Därefter följer Resultatdelen som redovisas genom att sammanfattningar av de viktigaste 

intervjuerna finns med i sin helhet, med tillhörande analyser. Resultat redovisas i tur och 

ordning; den öppna, den selektiva och den teoretiserande. Min grundade teoris kärna är att 

lärare förringar sin egen kunskap om teknik och media och att detta i sin tur för med sig en 

rädsla och att ansvaret för ny teknik och media i undervisningen förskjuts i olika riktningar. 

Denna teori och den tidigare forskningen knyter jag slutligen ihop i Slutsatser och där 

kommer även egna funderingar och tankar om fortsatt forskning av kategorier som dykt upp 

under studiens gång samt ett kort, självkritiskt resonemang angående genomförandet av 

studien.   
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2. Metod  

Den metod som valdes för att enklast ta reda på lärarnas attityder till ny teknik och media, 

valdes utifrån tanken att dels kunna vara öppen för det oväntade, men också för att komma så 

nära verkligheten som möjligt. Därför valdes Grundad teori som utgångspunkt. Under 

följande avsnitt kommer en genomgång av den kvalitativa forskningsprocessens konsekvenser 

samt deras för- och nackdelar. Vidare kommer ett försök till att klargöra begreppet Grundad 

teori. Därefter följer en genomgång av val av strategi och metod samt tankarna kring urvalet 

som ligger till grund för undersökningen. Vidare handlar det om hur arbetssätt för denna 

undersökning utförts. En genomgång av validiteten och forskningsetiska ställningstagande 

avslutar metoddelen. 

2.1 Den kvalitativa processen  

Den kvalitativa forskningsprocessen har en öppen karaktär som gör att metoder, 

problemställning och angreppssätt kan omprövas under arbetets gång. Teorier prövas och 

formuleras samtidigt som data samlas in. Forskarens förförståelse påverkar resultatet, vilket 

jag har varit medveten om. I denna studie har jag varit fullt medveten om att intresset för 

själva huvudfrågan, attityder till ny teknik och media, kommit upp på grund av egna 

erfarenheter i skolan under mina Vfu-perioder. Dessa tankar har under intervjuerna och 

analyserna ständigt funnits med i bakhuvudet och detta har format och styrt utformningen på 

frågorna och analyserna. Detta skall dock inte ses som en negativ aspekt, utan istället som en 

motor till att driva intervjupersonernas vilja att delta och öppna upp på ett djupare plan. 

Förförståelsen ska inte ses som ett försök till att forma den analys eller de slutsatser som 

redan fanns, och för att undgå detta har ett mycket hårt arbete i analysdelen lagts ned, för att 

verkligen utgå från det intervjupersonerna sagt, för att behålla det öppna förhållningssätt som 

den kvalitativa processen förespråkar. I denna studie har jag gång på gång återgått till de fem 

premisserna som ingår i Grundad teori, vilket är den teori som valts för detta projekt. 

2.2 Grundad teori 

Till den kvalitativa forskningen hör Grundad teori och den bok som av forskare oftast 

åberopas är The Discovery of Grounded Theory (1967) av Glaser och Strauss, där fem 

premisser (jag redogör för dessa nedan) utgör en etablerad praxis för ett brett spektrum av 

tillvägagångssätt. Denna bredd beror på att forskningen genomförs i mycket skiftande 

inramningar och av olika forskare. I den första premissen beskrivs avsaknaden av 



 

 

 

5 

metodologiska regler och forskarens arbete skulle kvävas om en standardisering skulle införas 

av tillvägagångssättet. I premiss två anges att analysen skall vara inriktad på att generera nya 

teorier och frågeställningar. Detta kan tyckas självklart, men tanken är inte att undersöka 

något rakt upp och ned, utan huvudtanken är analysen av de fakta som framkommit: 

kodningen av det kvalitativa material som forskaren fått fram.
3
 I den tredje premissen nämns 

följande: att all teori skall vara förankrad i den empiriska verkligheten. Enligt Glaser och 

Strauss räcker det inte att bara göra en empirisk undersökning och sedan ”hänga på” teorin. 

Det räcker heller inte att producera en teori utan att pröva den noga i verkligheten. I detta 

innefattas en oavbruten kontroll av analyserna mot resultatet och en förbättring av teorierna 

och begreppen under forskningsprocessen.
4
 Om samhällsforskaren är inriktad på kvalitativ 

forskning ska denne, enligt premiss fyra, starta det hela med ett ”öppet sinne” och inte som 

forskare ha en teori och bara fastslå om den stämmer eller inte. Forskaren skall ha ett 

perspektiv eller fokus beträffande ämnet och givetvis vara väl inläst på området, men viktigast 

av allt; vara öppen för nya upptäckter och ett öppet sinne innebär inte att det ska vara blankt. I 

den sista femte premissen berörs urvalet av människor, enheter, etc. som ska vara med i det 

empiriska materialet. Liknelsen med en detektiv som följer en ledtråd, är ett sätt att förklara 

tillvägagångssättet. För varje ny upptäckt i undersökningen kommer en ny fas av reflektion 

och vad forskaren kan tänkas gå vidare med gällande nya upptäckter, spår och 

intresseområden. Därför kan inte på förhand, vad, vilka eller vem som ska vara med i 

undersökningen, väljas ut. Urvalet i är teoretiskt och sker successivt under resans gång, när 

nya fakta kommer upp genom analyserandet av intervjuerna, väljs nya människor eller 

företeelser ut, som hänger samman med ämnet, för att komma vidare i forskningsprocessen. 

Forskaren kan och vill inte bestämma urvalets utseende eller storlek innan undersökningen, 

utan det kommer att bero på, att det teoretiska urvalet ska nå en teoretisk mättnad, vilket 

innebär att fastän nya personer, frågor eller händelser tillförs, ger det inget nytt till 

undersökningen.
5
 Mer om urvalet kommer senare under rubriken Urvalet.  

    Grundad teori skall betraktas flexibelt och som ett tillvägagångssätt som är öppet för andra 

teoretiska och forskningsmässiga infallsvinklar.
6
 Viktigt att tillägga är, att forskaren inte får 

missbruka Grundad teori, utan det är av stor vikt att hålla sig strängt till de fem premisserna. 

                                                 
3
 Denscombe 2000, 252 

4
 Denscombe 2000, 253 

5
 Denscombe 2000, 254   

6
 Denscombe 2000, 255 
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Glaser och Strauss skulle inte uppskatta ett fritt tolkningssätt utan forskaren ska hålla sig till 

den metodologiska strängheten som de fem grundpremisserna hänvisar till.
7
  

    Grundad teori har sina rötter i flera olika teorier och här följer ett urval av dessa. Från 

pragmatismen hämtas den sociala nyttan och att sanningen skulle sökas i den mänskliga 

praktiken och att det är av vikt att hålla sig så nära den praktiska, empiriska verkligheten som 

det är möjligt.
8
 Från den ideografiska forskningen finns det likheter angående hur forskaren 

från ett enskilt fall utvecklar undersökningen, istället för att utgå från en mängd av fall. Det 

kvalitativa inslaget kan fånga komplexiteten och interaktionen mellan de mänskliga 

relationerna till skillnad från den kvantitativa forskningen.
9
 Genom explorationen kan 

forskaren finna och upptäcka mer förståelse för den empiri som byggs upp och reflekteras 

kring och som sedan byggs vidare på. Inom Grundad teori används sensiterande begrepp, 

vilket betyder att forskaren använder känsliga verktyg och att denna vågar upptäcka nya 

relationer, världsbilder och perspektiv som kan utforskas, istället för att använda tydliga och 

tillrättalagda tankar. 

2.3 Val av strategi och metod 

Forskningsstrategin i denna uppsats har utgått från ett tillvägagångssätt som benämns survey, 

vilket betyder ”göra en uttömmande och detaljerad granskning”
10

 Metoden som använts, är en 

av många metoder som kan användas vid sociala surveyundersökningar, nämligen intervjuer, 

ansikte mot ansikte. Fördelen med denna metod, gentemot t.ex. enkätundersökning, är att data 

kan förväntas bli fylligare och mer detaljerad, samt en möjlighet till att få bekräftelse av 

intervjupersonerna direkt. Riktigheten i svaren kan forskaren även känna av på ett tydligare 

sätt än via en enkätundersökning. Svarsfrekvensen är högre och metoden ger även möjlighet 

att påverka urvalet, t ex antal, kvinnor respektive män, osv. 

2.4 Urvalet 

Urvalet i undersökningen tillhör kategorin proportionellt stratifierat, vilket innebär att vissa 

speciella kategorier bör eller måste finnas med i urvalet, därefter försöker forskaren att fylla 

dessa kategorier i proportion med deras förekomst i populationen. Det kan innebära att de 

som finns till hands kommer att fylla urvalet, men i arbetets urval har personerna valts ut 

efterhand som undersökningen fortskridit, detta på grund av val av teori som beskrivits 

                                                 
7
 Denscombe 2000, 255 

8
 Alvesson  & Sköldberg 1994, 129 

9
 Alvesson  & Sköldberg 1994, 129 

10
 Denscombe 2000, 12 
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tidigare. Det är alltså ett subjektivt urval som förekommit i denna undersökning, där forskaren 

redan har kännedom om de människor som ska undersökas för att just dessa ger den mest 

värdefulla data.
11

 Genom detta urval kan forskaren med goda grunder närma sig människor 

och nå en djupare insikt, vilket kan vara avgörande för undersökningen. Urvalet bör inte falla 

på de personer eller föremål som är enklast att nå, för det skulle inte tyda på god forskning, 

utan snarare på en slö inställning.
12

 

2.5 Arbetssätt i denna studie 

Forskningen bedrevs under vårterminen 2009. Undersökningen har gjorts i tre steg; Den 

öppna, deduktiva och teoretiserande fasen. I det första, öppna, läget valdes tre 

intervjupersoner ut, för att svara på frågor. I detta läge var det önskvärt att intervjupersonerna 

var så olika varandra som möjligt, för att det begrepp som låg till grund för frågorna, kunde 

ge så skilda svar som möjligt, då de indikationer som söktes var okända. Intervjupersonerna 

var olika på följande sätt: Den första, en kvinna, är en före detta studentkollega, från tidiga 

matematikkurser. Vi känner varandra personligen, men däremot är min vetskap om 

vederbörandes profession minimal. Hon tillhör den yngre generationen i denna studie, då 

hennes ålder är 29 år, samt har 3 års erfarenhet inom yrket. Vetskapen om hennes tekniska 

intresse och att hon är väl uppdaterad gällande ny media, var relevant för urvalets första 

skede. Anledning till valet var också att få en mjuk start, för egen del, i min ovana roll som 

intervjuare. Frågorna kunde prövas utan att nervositet förekom. På samma skola valdes 

ytterligare en kvinna som är 39 år gammal. Könet och år inom yrket överensstämde med den 

första intervjupersonen, men det personliga förhållandet var i detta fall inte lika starkt. För att 

få så bred spridning som möjligt, valdes den tredje intervjupersonen på följande villkor: man, 

60 år och med 35 års erfarenhet inom yrket. Han valdes också på grund av att det rent 

geografiskt var behändigt, vilket tyder på en viss lathet, men med tanke på tidsaspekt och att 

den andra delen i urvalet - den selektiva - skulle kräva mer tid i anspråk, accepterades detta 

förfarande.  

   I urvalet till den deduktiva delen av undersökningen valdes de nästföljande fyra 

intervjupersonerna ut, på en och samma skola. Tanken var att hitta de som bäst kunde svara 

på frågor, om de kategorierna som framkommit under analysen, av de tre första intervjuerna, 

samt att det var praktiskt att intervjua på ett och samma ställe. De som intervjuades var två 

män, 23 respektive 30 år, varav den ene är student och den andre har fyra års erfarenhet. Två 

                                                 
11

 Denscombe 2000, 23 
12

 Denscombe 2000, 27 
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kvinnor, varav den ena är 27 år och har två års erfarenhet och den andra är 30 år och har fem 

års erfarenhet. Negativt i detta sammanhang är åldern på intervjupersonerna. Önskvärt i detta 

skede var att få med någon äldre och med fler års erfarenhet. Detta fanns med i det slutgiltiga 

urvalet och där valdes en kvinna, 46 år, med 20 års erfarenhet, som sista intervjuperson då 

den teoretiska delen inleddes. Här kan också tilläggas att studenten har en ganska svag roll i 

resultatdelen, för att jag helt enkelt ville väga in de med längre yrkeserfarenhet, men hans 

medverkan har ändå varit givande vid flera tillfällen under studiens gång. 

    Vid intervjuerna har olika platser och rum använts. Varje intervjuperson har ordnat en mer 

eller mindre ostörd plats. Placeringen av bord och stolar har varit varierande från tillfälle till 

tillfälle, vilket påverkat dels den tekniska delen med inspelningsanordningar, men även 

förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson, utförligare om detta i resultatdelen. Den 

tekniska apparaturen har bestått av en privat mp3-spelare, som ser ut som en enkel svart 

tändare, utan sladdar och andra vidhängande föremål. Mp3:n ger inte ifrån sig något ljud och 

har kapacitet till inspelning på över 30 timmar, vilket innebär; inga avbrott för att byta batteri 

eller sida på kassett. Den är tyst och diskret och ger därför en optimal situation för 

inspelningen, vilket ger större möjlighet för intervjupersonen att glömma att denne är 

inspelad.  

    Intervjuerna har transkriberats i sin helhet och i detalj, när uppsatsen är färdigställd 

kommer ljudfilerna att raderas. De anteckningar som gjorts under intervjuerna är iakttagelser 

som ansetts värda att skriva ned, som till exempel; förändring av sittställning, kroppsspråk 

och handrörelser. Dessa finns även med i transkriptionen. Analysen har gjorts dels utifrån det 

som intervjupersonen har sagt, men även utifrån det som inte blivit sagt och som gått att läsa 

av via kroppsspråket.   

    Vid första samtalet med varje intervjuperson har frivillighet att delta i intervjun erbjudits. 

Samtalen har varit dels på telefon och då har datum planerats in för möte, men några 

intervjupersoner har blivit tillfrågade på plats, och villigt ställt upp på intervju. En 

intervjuperson kontaktades via mail och besvarade frågorna likaledes. På grund av att det 

skriftliga svaret var mycket kort och saknade den personliga kontakten, har detta inte 

analyserats, som de personliga intervjuerna. Information om att intervjun skulle spelas in har 

givits och samtliga har samtyckt till detta. Valet att spela in intervjuerna gjordes dels för att 

fokus kunde riktas på klimatet och dels för att hinna anteckna det som inte sades. Nyanser och 

hastighet i talet var det som antecknades under genomlyssning av ljudfil, och har lagts till vid 

analysen. I samtalet före intervjun har intervjupersonen fått följande information: Intervjun 

kommer att handla om utvecklingen av den nya tekniken och det vidgade textbegreppet. Vid 
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en av intervjuerna ville intervjupersonen att begreppet ”det vidgade textbegreppet skulle 

förklaras” därför valde jag att förklara detta före de följande intervjuerna innan inspelningen 

sattes igång, för att göra intervjupersonen tryggare.  

    Vid det första telefonsamtalet informerades personen om att intervjun skulle ta cirka 15 

minuter i anspråk, vilket var en kraftig missberäkning. Bara inspelningen av intervjun tog 36 

minuter och detta misstag rättades därför till inför de kommande intervjuerna. Informationen 

om tidsåtgång ändrades till 45 minuter, innefattande ställtid av teknik och kort samtal innan 

intervjuns igångsättande. Intervjuernas längd var följande: 28, 36, 30, 19, 26, 27, 28 och den 

sista 39 minuter.  

    Medvetenhet om maktförhållandet, mellan intervjupersonen och intervjuaren, under 

intervjun medförde ett förhållningssätt som var tänkt att stödja intervjupersonen och ge denne 

en känsla av att kunna få vara sig själv och att situationen skulle kännas avslappnad. Detta var 

dock en svår balansgång och det var säkert lätt hänt att intervjupersonen kände sig som ett 

objekt och att det mer liknade ett förhör än ett samtal. Under intervjuerna har jag strävat efter 

att uppnå följande punkter: 

 

- Bibehålla en behaglig ton i samtalet och inte en förhörande attityd 

- känna empati för intervjupersonen  

- ställa följdfrågor till det intervjupersonen svarar   

  

Utformandet av frågorna till intervjun (se bilaga 1) hade följande tanke: Den första frågan var 

tänkt att skapa ett behagligt klimat, där intervjupersonen först fick tala om sig själv och sin 

profession på ett öppet sätt. Därefter övergick frågorna till den allmänna utvecklingen 

gällande teknik och media. För att gå in på hur den specifike intervjupersonen arbetar i 

klassrummet med elevernas teknik- och fritidsintresse och som avslutning formulerades 

frågor om tankar gällande utvecklingen av media och teknik i framtiden. Ibland skapade 

intervjupersonens svar ett starkt intresse hos mig och därför bad jag om utveckling av svaret 

och även om förklaringar på detaljer som skulle ge en klarare bild av vad intervjupersonen 

svarat. Detta ledde till att intervjun snarare liknade ett samtal, vilket förhoppningsvis bidrog 

till ett behagligare klimat för intervjupersonen. Efter samtliga intervjuer och då mp3:n stängts 

av har flera av intervjupersonerna fortsatt tala om ämnena som intervjun behandlat. En viss 

önskan finns, om att även dessa samtal varit inspelade, för att innehållet av intervjun 

utvecklades åt olika intressanta håll. 
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    Antalet intervjupersoner i den andra delen, kunde ha varit fler än fyra, för att säkerställa att 

undersökningen uppnått total mättnad. Uppsatsens tidsperspektiv är något för kort för att 

hinna utforska ämnet totalt och forskningen ska ses som en mindre studie med möjlighet att 

bygga vidare på.  

    Transkriberingen av intervjuerna gjordes så fort det var möjligt. Det förkommer på några 

ställen att det är ohörbart vad intervjupersonen säger och då har detta markerats. Först har en 

sammanfattning gjorts av vad varje intervjuperson har sagt och detta har införts under delen 

resultat, i de fall de är relevanta för resultatdelen. För att minska risken för en alltför tung 

resultatgenomgång har några av sammanfattningarna placerats som bilagor. Ljudfilerna, 

anteckningarna samt sammanfattningarna har analyserats utifrån fyra aspekter: nyanser, 

skillnader, det personliga och det specifika, vilket har lett fram till kodningen. Diskussionen 

är baserad på tidigare forskning, läroplanerna och analysen av materialet.  

2.6 Validitet 

I undersökningen förekommer bara en metod, men vid en kombination av flera metoder ökar 

validiteten. Dels kan man kontrollera att innebörden i data överensstämmer mellan olika 

metoder och dels innebär det att resultaten inte är alltför hårt knutna till en metod.
13

 Jag är 

medveten om att valet att bara använda en metod sänker validiteten, men på grund av arbetets 

tidsrymd fanns ingen möjlighet till triangulering eller flera referenspunkter. För att öka 

validiteten, med tanke på att det endast är en person som forskat, har transkriptionen sänts till 

intervjupersonen för att låta den intervjuade ta del av och kontrollera riktigheten av utskriften. 

Detta för att försäkra mig om att all fakta är korrekt och att den riktiga informationen finns 

med.  

2.7 Forskningsetiska ställningstagande 

Så långt som möjligt har de forskningsetiska principerna följts, som förespråkas av 

Vetenskapsrådet.
14

 Detta innebar att intervjupersonerna, dels i första samtalet, erbjudits att 

vara med och att de då haft möjlighet att tacka nej. Inför varje intervju har jag informerat 

vederbörande om studiens syfte, frivillighet att deltaga och vad deras intervju kommer att 

användas till. För att upprätthålla konfidentialitetskravet, har uppgifter om intervjupersonen 

ändrats, för att minska risk för identifiering. Materialet har förvarats så att ingen mer än jag 

själv haft tillgång till det. Ljudfilerna raderas så fort arbetet med transkriberingen är klar. Det 
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insamlade materialet kommer endast att användas till forskningsändamål. Resultatet anses 

dock offentligt och kommer att lämnas ut för att samhället ska kunna dra nytta av det, och för 

att möjligheten för andra forskare att utveckla resultatet ska finnas. 
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3. Tidigare forskning  

Det finns mängder skrivet om IT
15

 i undervisningen och om hur de nya medierna påverkar 

och kommer att påverka undervisningen. Genom att söka på Libris om IT i skolan fick jag 

233 träffar. Att göra en heltäckande tillbakablick över den nya teknik och media som kommit 

in i skolan, är därför inte möjlig i detta arbete. Istället kommer fokus ligga på att definiera 

klyftan mellan läraren och elevernas repertoarer, gällande den nya tekniken och utvecklingen 

som skett de senaste 15 åren. I läroplanen uppmanas läraren att utgå från varje individ i 

undervisningen och klyftan mellan repertoarerna försvårar detta. Jag kommer först att gå in på 

begreppet Digital klyfta för att därefter resonera om begreppet och tar då hjälp av aktuell 

forskning på området, detta leder vidare till Den digitala klyftan och undervisningen, där 

paralleller dras mellan forskningen och läroplanerna. Därefter några lite kort om Nytänk om 

teknik och några projekt för att belysa vad ny teknik och media kan innebära rent praktiskt. 

Avslutningsvis i avsnittet Tidigare forskning kommer en presentation av vad UNESCO och 

EU pekar på inför kommande lärarutbildningar gällande digital kompetens och lärarens 

ansvar, men först till begreppet Digital klyfta. 

3.1 Den digitala klyftan mellan elevens och lärarens repertoarer 

I ett försök att förklara begreppet digital klyfta, har hjälp tagits från Anne Heith, 

universitetslektor i litteraturvetenskap på Umeå universitet och hennes definition som lyder: 

 

Begreppet digital klyfta (’digital divide’) som används för att beteckna skillnader i 

förutsättningar för att kunna använda Internet kan syfta på etniska och sociala skillnader. 

Klyftan kan också uppstå mellan en föräldrageneration som inte använt Internet och datorer  

sedan barnsben och den yngre generationen som växt upp med den nya tekniken.
16

 

 

Hon använder sig också av begreppet habitus när hon skriver om den digitala klyftan och för 

in resonemanget på diskussionen om högt och lågt.  

 

Habitus kan definieras som en struktur av vanor, livsmönster och föreställningar. [De] eventuella 

skillnader mellan lärares och elevers habitus, eller mellan elever sinsemellan, kan ses som en 

potentiell orsak till kommunikationsstörningar. I debatter om kulturella värden och smak har 

begreppet kulturellt kapital kunnat användas för att belysa vilka mekanismer som det är som gör 
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att vissa kulturprodukter kan få hög status medan andra får låg status i en viss kontext. [En] 

teknisk utveckling har betydelse för konstnärliga ideal och värderingar av konst. 
17

  

 

En annan orsak, till den minskade klyftan mellan högt och lågt, är de senaste decenniernas 

explosiva utveckling av nya medier. Detta är en mycket komplex fråga, men på ett konkret vis 

har den att göra med att nya medier gör äldre mer accepterade. Det finns det åtskilliga 

exempel på i historien, men det räcker med att se hur bruket av datorspel, tv-spel, filmer etc., 

påverkar inställningen till populärlitteratur. Bland exempelvis bibliotekarier och lärare fanns 

det tidigare ett ganska stort motstånd mot populärlitteratur, men när datorspel och 

filmkonsumtion ökat, i synnerhet bland ungdomar, tenderade man att betrakta ungdomar som 

läste, oavsett vad de läste som medlemmar av en mer exklusiv grupp av 

kulturkonsumenterna.
18

 

    Färdigheten med att använda ett nytt informationsmedium har alltid varit ojämnt spridd 

bland befolkningen och de som behärskat den nya färdigheten har haft mer makt. Efterhand 

sprids färdigheten till resten av befolkningen. Det unika med dagens 

informationsteknologiska revolution är hur snabbt den unga generationen anammar den nya 

tekniken och hur långsamt den sprider sig till den medelålders befolkningen.
19

 Vad händer då 

med maktfördelningen mellan de unga och gamla? En annan typ av makt ligger i medie- och 

konsumtionskulturens intresse som vill styra intrycket de gör. I ungdomarnas 

identitetsskapande ingår denna kultur och de vill göra ungdomarna till lönsamma 

konsumenter och utnyttjar därför deras sårbarhet. Det är i detta det finns en pedagogisk 

utmaning.
20

 Detta för resonemanget vidare in i skolans värld.  

3.2 Den digitala klyftan och undervisningen 

Carina Fast, universitetslektor i didaktik på Uppsala universitet med inriktning mot svenska, 

har skrivit en avhandling om hur läraren tar tillvara på barns erfarenheter av andra medier. 

Och hävdar att en fråga som läraren bör beakta är: Hur värderas deras kunskaper? Många barn 

lämnade sina erfarenheter utanför klassrummet och utanför skolan. Hennes forskning visar att 

barnen hade rika kunskaper och kunde många sånger, de hade sett filmer och läste flytande 

men ändå när de kom till skolan så blev det ingen kontinuitet. I läroplanen för grundskolan är 

direktiven att undervisningen ska utgå från barnens tidigare erfarenheter, men lärarna vet inte 
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tillräckligt om vad barnen lär sig utanför skolan. Torftiga, fattiga miljöer och att de inte kan 

tala svenska, är vanligt förekommande generaliseringar om vissa barn. Vad vet pedagogen 

egentligen? Ett hem utan böcker betyder inte alltid ett hem utan text. Istället kan hemmet vara 

rikt på bilder och rörliga dito. Detta ligger nära det de behöver, för att läsa den tryckta texten. 

Det finns alltså ett gap mellan skolans värld och verkligheten.
21

 

    I barn och ungdomsforskningen är det speciellt två faktorer, som är viktiga i dagens 

högutvecklade länder, för att skapa generationsidentiteter och dessa är; konsumtions- och 

mediekultur. Vissa av forskningens analyser säger följande: konsumtions- och mediekulturens 

betydelse för barn och unga idag beaktas inte tillräckligt av föräldrar eller av skolan.
22

 Om de 

vuxna inte accepterar mediernas och konsumtionskulturens roll i ungdomars liv förnekas 

ungdomars socialisation och identitetsskapande, vilket berörs på följande sätt i läroplanen: 

 

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga.
23

 

 

För att kunna hjälpa ungdomar att hitta strategier och på så sätt kunna ifrågasätta och kritiskt 

granska konsumtionen, måste vuxna förstå mediernas och konsumtionskulturens 

attraktionskraft. En ny kulturell hybrid bestående av utbildning, underhållning och reklam 

skapas och gränserna mellan dessa är på väg att försvinna.
24

 I läroplanen berör Skolverket 

samhällets ständiga utveckling på följande sätt: ”Eleverna skall kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.”
25

 

Detta för med sig krav på att även läraren tillägnar sig och använder sig av ny kunskap. 

    I pedagogens val av verk spelar elevens förkunskaper in och Christina Olin-Scheller, 

forskar inom litteraturvetenskap på Karlstad Universitet, hävdar att ”[d]e verk som blir 

föremål för undervisningen bör därför väljas dels med elevernas litterära repertoarer som 

utgångspunkt, dels med målsättningen att vidga desamma.”
26

 Detta kräver att lärarens 

repertoar överensstämmer med eleven annars kan inte detta urval ske. Hon hävdar vidare att 
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klyftan mellan pedagog och elev är för stor och att ”[m]erparten av elevernas kunskap blir 

därför både osynlig och outnyttjad i klassrummet, vilket stundtals skapar såväl ilska som 

frustration.”
27

 Riktlinjer för att undgå detta problem finns i informationen angående 

kursplaner och betygskriterier på grundskolan där det står följande: ”På varje skola och i varje 

klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, 

intressen och behov.”
28

  

    Det är viktigt att här uppmärksamma den digitala generationsklyfta, som är ett kännetecken 

i dagens medielandskap. De äldre generationerna saknar vetskap om vilket innehåll och vilka 

tjänster, t.ex. Internet och dagens mobiltelefoner kan tillhandahålla. 

 

Spel är t ex en mycket mångfacetterad innehållskategori som i huvudsak endast är känd för 

de unga – mycket få personer över 45 år säger sig ha spelat TV- eller datorspel en 

genomsnittlig vecka. Men det är drygt 70 procent av barnen (9 till 14-åringarna) som har 

spelat en genomsnittlig vecka – för genomsnittlig dag är motsvarande andel kring 30 

procent och här kan en liten minskning noteras för 9 till 24-åringar under de senaste två 

åren. Samtidigt finns det undersökningar som pekar på att medelåldern för datorspelare 

stiger (från 15 år för fem år sedan till 23 år idag). Det är förhållandevis små skillnader 

mellan bokläsare och icke-bokläsare i gruppen barn och ungdomar när det gäller just 

användningen av TV- och datorspel. Annan interaktivitet i form av chattgrupper och 

diskussionsrum uppvisar samma åldersmönster. Det finns därmed en ung generation som 

behärskar en medieteknik i alla sina delar till skillnad från andra generationer. Stora delar 

av t ex Internets innehåll blir på så sätt okänt för en betydande del av den vuxna 

befolkningen.
29

  

 

I Olin-Schellers studier visar hon att undervisningen måste knyta an till elevernas repertoarer 

för att den ska kännas meningsfull för eleverna. Då menar hon inte bara kompetenser som 

innefattar det skrivna ordet utan betonar även vikten av att ”[…]utveckla elevernas förmåga 

att tolka, aktivt ta del av och kritiskt förhålla sig till berättelser bestående av såväl typografisk 

text, som ljud och bilder.”
30

 

    Vidare hävdar Olin-Scheller att kulturvanor är i ständig förändring och att denna förändring 

beror dels på vår sociala position och dels på vår sociala situation. ”Studier av 

nyhetsspridning har visat att de som är mest benägna att ta till sig det som är nytt, är yngre 

                                                 
27

 Olin-Scheller 2006, 236 
28

 Lpo94 2009  
29

 Carlsson & Weibull 2003, 40 
30

 Olin-Scheller 2006, 237 



 

 

 

16 

och högutbildade. I fråga om medievanor är bilden inte lika entydig, men det är tydligt att 

också här är de unga snabbast att ta till sig det som vi kallar för nya medier.”
31

 En förklaring 

till detta är att ungdomar varken tagit till sig samhällets normer eller socialiserats in i fasta 

vanor i samma utsträckning som de äldre. Exempel på de nya medier som unga tagit till sig 

snabbare är: video, CD-spelare och Internet. 

    För att processen mellan repertoarerna ska matcha måste läsakten vara spänningsfylld. 

Texterna bör utmana läsarens tidigare föreställningar, annars kan läsningen lätt bli tråkig om 

avståndet mellan repertoarerna är för stort. ”Resultatet blir då en kollision och läsaren avvisar 

eller missförstår texten.”
 32

 Lärarens repertoar har även den stor betydelse för undervisningens 

utformning. Den består av lärarens uppfattning om texters betydelse, funktion och värde i ett 

institutionellt sammanhang, hävdar Olin-Scheller. Lärare måste vara medvetna om elevers 

kompetens och förförståelse, om tanken med undervisningen är att de ska bredda deras 

allmänna och litterära repertoar och utveckla deras läskompetens. Detta innebär att 

”[…]urvalet måste göras med lika stor omsorg och hänsyn till de specifika elevernas 

repertoarer som fallet är med andra undervisningsinslag […]”
33

 och baseras på kunskap om 

deras fritidstextvärldar. Men ”[i]dag läser dock många unga på ett sätt som vuxna inte känner 

sig hemtama med. Ofta krockar också de ungas förförståelse och kompetenser kring text och 

läsning med skolans typografiskt präglade textvärld.”
34

 Skolans värld består av den 

traditionella undervisningen till stor del men det finns många exempel på lärare som tänkt nytt 

och använder ny media och teknik i undervisningen. I följande avsnitt kommer tre exempel på 

ny teknik och hur den kan lyftas i undervisningen.  

3.3 Nytänk om teknik och några projekt  

Följande del är tänkt som en kort presentation av projekt som innehåller ny media eller teknik 

på olika sätt, där elevernas fritidssysselsättningar använts i undervisningen. 

3.3.1 Bokblogg 

Erika Eriksson har i sin svenskundervisning använt sig av bokblogg. Elevernas läxa är att 

kommentera varandras texter på bokbloggen och detta är något som sker parallellt med det 

vanliga arbetet. Eleverna har tyckt att arbetet med bloggen varit roligt och de har gjort läxan 

med glädje. Även de som man vanligtvis inte pratar med, har de kommenterat. Läxan 
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fungerar på samma sätt som MSN eller något annat chattprogram som eleverna använder sig 

av annars. Eleverna har också uppskattat att pedagogen behärskat bloggandet och tyckt att det 

varit värt arbetet för att pedagogen har kunnat ge respons direkt. 

3.3.2 Dataspel 

Avhandlingen Dataspel – ett nytt syskon i familjen vari Else Nygren, lektor vid Uppsala 

Universitet vid institutionen för informationsvetenskap, gör ett försök att definiera vilken 

sorts medium dataspel är. Följande aktiviteter har lokaliserats: [D]ataspelaren: 

 

 Är aktiv, tar ställning och fattar hela tiden små beslut 

 Spelar ibland under lång tid (jämfört med en film eller en bok) 

 Kan spela igenom ett händelseförlopp flera gånger som olika karaktärer och därigenom uppleva ett 

händelseförlopp från olika synvinklar 

 Kan utforska ett dynamiskt system, till och med en ekologi av dynamiska system 

 Kan få erfarenheter som man inte kan få i verkligheten”
35

 

 

Biuppgifter är även att man söker information om spelet på nätet, laddar ned material, tar 

kontakt, bildar lag, utbyter skapelse, löser problem, och samarbetar. Enligt Nygren visar det 

mesta av forskningen idag på de negativa effekterna av ungdomars dataspelande, vilket hon 

försöker att balansera genom att ta upp de positiva dito. Fler positiva aspekter lyfter Olin-

Scheller som hävdar att fritidsläsningen visar att gemensamma läsupplevelser fyller en viktig 

funktion för många elever.  

 

En del av de bruksvärden eleverna tillmäter dessa texter handlar just om den kommunikativa 

funktionen i en social gemenskap. På så sätt framstår karaktärerna i såpor, filmer och dokuromaner 

som betydelsefulla för samtal om egna och andras värderingar. För många av pojkarna har olika 

datorspel en liknande funktion.
36

 

 

3.3.3 Interaktiv tavla 

Det finns många olika interaktiva tavlor. De är multifunktionella, där Internet och diverse 

datorprogram kan användas på en stor tavla. Man kan spara det som skrivs på tavlan och det 

går även att skriva ut det som skrivits. ”Det är roligare att gå till skolan när det finns en 

interaktiv tavla i klassrummet.” Det tycker både lärarna Maria Robling och Annie Westman, 
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samt deras elever i femman och sexan på Utsäljeskolan i Huddinge. Det har förändrat deras 

sätt att undervisa och båda menar att eleverna är mer delaktiga nu än tidigare.  

    ”Att arbeta med en interaktiv tavla har förändrat vårt sätt att undervisa, höjt kvaliteten på 

undervisningen och gett oss en nytändning. Det är en utmaning, vi blir bättre som lärare och 

når eleverna.”
37

 

    Efter denna presentation av projekt med tekniken som verktyg följer en presentation av 

riktlinjerna från utbildningsdepartementet och därefter en kort inblick i UNESCO:s och EU:s 

riktlinjer inför den framtida lärarutbildningen. 

3.4 Läroplansteori 

Vad säger då Skolverket i läroplanerna om hur skolan ska resonera angående utvecklingen 

gällande ny teknik och media i undervisningen? Skolverkets riktlinjer ger följande förmaning:  

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion.
38

 

  

Det krävs en aktiv diskussion och läraren måste försöka att se framåt för att kunna använda 

sig av rätt pedagogiska verktyg. De ska arbeta mer som coach än den som förmedlar 

kunskapen och som exempel nämns: snabbare undervisning, mer parallellt, mindre i steg-för-

steg och mer slumpmässig ordning, för att undvika att Nintendo-generationen blir uttråkade i 

en traditionell klassrumssituation. En förskjutning till det interaktiva paradigmet är vanligt 

inom forskning och företag där ett arbetslag av personer i samarbete tar fram kunskap, som de 

verkligen behöver just för den stunden och att det kursplanestyrda paradigmet, med en lärare 

som bestämmer vad eleven ska lära sig och att läraren förväntas kunna mer än eleven, 

förskjuts en aning åt sidan.
39

  

    Heith beskriver följande tre olika ämnesuppfattningar: formell färdighetsträning, 

litteraturhistoriskt bildningsämne och erfarenhetspedagogiskt ämne. Det sista innebär att man 

utgår från elevens förutsättningar och erfarenheter mer än någon fast kursplan.
40

 Den exakta 

formuleringen i kursplanen stämmer överens med ovanstående beskrivning: ”Undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i 
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elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling.”
41

  

    Etiska frågor och kunskapens relativisering kan kopplas till den tekniska utvecklingen. ”För 

skolans del gäller det att anpassa undervisningen efter de kulturella förändringarna så att 

ungdomarna inte lämnas i sticket i en kulturell friställning de inte kan hantera.” 
42

 och Heith 

fortsätter med att skolan skulle kunna bidra med att hjälpa eleverna genom att tillsammans 

”[…]undersöka de diskurser och berättelser om genus, teknik och identitet som cirkulerar i 

lokala och globala medie- och konsumtionssamhällen.”
43

 Heith hävdar också att det blir bra 

samtal om värdegrundsfrågor om läraren håller sig i bakgrunden och eleverna får utgå från 

TV-program och filmer.”
44

 Heath resonerar på följande sätt om läroplanen och dess riktlinjer: 

”Att utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper samt att respektera dessa, är inslag i 

erfarenhetspedagogiken som funnits med även i diskussionen om hur undervisningen om hur 

populärkultur ska bedrivas.”
45

 Om pedagogen baserar sig på en ideologikritisk teori är det lätt 

att fördöma det i populärkulturen som uppfattas som ideologiskt suspekt. 

    Det gäller för lärarna att ta reda på eller fånga upp dessa kunskaper så att arbetet kan leda 

till ökade kunskaper. ”Utgångspunkten är att elever i dagens skola redan har kunskaper om 

populär mediekultur. Det gäller för läraren att ta reda på, eller att fånga upp, dessa kunskaper 

så att arbetet kan leda till ökade kunskaper, men inte på en för hög nivå i förhållande till den 

kunskapsnivå eleverna har.” 
46

 Forskare varnar för ett avståndstagande och en överlägsen 

attityd mot populärkulturen och istället bör pedagogen vara medveten om att ungdomar 

investerar känslor i kulturen och därför kan ha svårt för att analysera och teoretisera kulturen. 

    Flera forskare beskriver skillnader mellan generationers olika inlärningsstilar som kan 

beskrivas med att förr var den linjär och man började från början samt tog en sak i taget: 

memorerade och lärde sakta. Den unga generationen däremot börjar varsomhelst i materialet. 

De tittar allra först på bilder och därefter grafiken. Karaktären av utforskandet är av 

experimenterande karaktär och de kan hålla många spår parallellt. Deras tålamod är kort och 

de är mycket snabba.
47

 Dessa skillnader kan leda till problem i undervisningssituationen om 

inte pedagogen är medveten om detta.  

                                                 
41

 Lpo94 2009, 4 
42

 Heith 2006, 97 
43

 Heith 2006, 104 
44

 Heith 2006, 115f 
45

 Heith 2006, 122 
46

 Heith 2006, 123-124 
47

 Nygren 2008, 141 



 

 

 

20 

    Låt nu blicken riktas framåt, här följer ett avsnitt om vad den kommande lärarutbildningen 

kommer att få för riktlinjer gällande den digitala kompetensen, teknik och media.  

3.5 Styrning utifrån 

Jag väljer här att ta med det i sin helhet och undviker därmed att skriva om med egna ord och 

få med min tolkning i texten. 

 

UNESCO pekar i sin guide till IT i lärarutbildningen på tre nödvändiga villkor för att 

effektivt utnyttja IT för att förbättra lärande: 

1. Elever och lärare måste ha tillräcklig tillgång till digital teknik och Internet i 

klassrummet. 

2. Ett meningsfullt innehåll av hög kvalitet skall vara tillgängligt. 

3. Läraren måste ha kunskap och kompetens att använda de nya digitala verktygen och 

resurserna för att hjälpa alla elever till en hög akademisk nivå.
48

 

  

Europaparlamentets och rådets rekommendationer kommer här i sin helhet. Först gällande de 

åtta nyckelkompetenserna och därefter ett förtydligande för punkt fyra, nämligen digital 

kompetens, för att visa på hur EU betonar digital kompetens. 

 

Nyckelkompetenserna: 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

Digital kompetens 

Definition: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik 

i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet.
49
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    Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik 

fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både 

hemma och på arbetet. Här ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, 

kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om de 

möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av Internet och 

kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, 

informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning. Man bör också känna 

till hur informations-samhällets teknik kan stödja kreativitet och innovation samt vara 

medveten om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitighet 

och de juridiska och etiska principer som interaktiv användning av 

informationssamhällets teknik innefattar. 

De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta information 

och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma dess relevans 

och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som man är medveten 

om de samband som finns mellan dem. Man bör ha de färdigheter som behövs för att 

producera, redovisa och förstå komplex information och förmågan att skaffa sig tillgång 

till, söka fram och använda Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda 

informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. 

Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande 

attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett 

intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller 

yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen.
50

 

 

I den sista delen har tyngdpunkten hamnat på vad det i framtiden pekar mot för att nå resultat 

i skolan, gällande den tekniska utvecklingen och dess utmaningar i skolan. Nu är det dags att 

avsluta delen med tidigare forskning för att presentera resultatet av undersökningen som 

gjorts.  
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4. Resultat 

4.1 Kortgenomgång av arbetet med analys och resultat 

Resultatet presenterar de tre första intervjuerna och utifrån kodningen av dessa förs ett 

resonemang kring de följande fyra intervjuerna, där en teori skapades utifrån de kategorier 

som framkom i kodningsmomentet. Avslutningsvis kommer den sista teoretiserande delen där 

den sista intervjun är presenterad. 

     I de första tre intervjuerna var sökandet inställt på att hitta koder; egenskaper eller 

kategorier angående lärarens attityder, dels till utvecklingen gällande ny teknik och media 

samt dels till klyftan mellan läraren och elevens repertoar. Valet att lägga till en 

sammanfattning av de första tre intervjuerna, i resultatdelen, gjordes för att visa vad som sagts 

och på så sätt förstärka vilka delar som valts att ligga som grund till de begrepp och fenomen 

som ledde vidare mot den teoretiserande delen. Jag är dock medveten om att resultatet kan bli 

en aning tungt att läsa igenom, men det till trots valdes detta förfarande. Även de 

anteckningar som gjorts under arbetets gång har varit till hjälp under analyserandet. Dels har 

samtliga intervjuer transkriberats och lyssnats igenom flera gånger, för att anteckna tempo i 

tal och variation i volym, hos intervjupersonen. Genomläsning av det transkriberade 

materialet har skett, för att få en annan vinkling av det sagda. För att få en skriftlig överblick 

och då lättare kunna ta ut begreppen, har en sammanfattning av det transkriberade materialet 

skrivits. För att inte arbetet ska bli alltför tungt vid en genomläsning har de nästföljande fyra 

intervjuernas sammanfattningar lagts som bilagor och enbart hänvisning till dessa sker i 

resultatdelen. Här följer nu de tre första sammanfattningarna: 

4.1.1 Sammanfattning av intervju med Lärare 1 

Kvinna, 29 år och har arbetat 3 år, undervisar i matematik och svenska. En nyfiken Twittrare. 

Är tydlig och konsekvent. Vill inte gärna tala om sig själv. Skriver mycket på fritiden för att 

hålla igång. Teknikbejakande och läser ofta bloggar. En viss oro för att man missar något 

viktigt när man lyfter in den nya tekniken i undervisningen. Önskar datorer till alla elever, nu! 

    Sa under intervjun: ”Fredrik Reinfeldt skulle aldrig säga, ´Jag kan dela dator med Maud 

Olofsson idag´.” 

    Om lärare 1 få välja anser denne att läsa är det roligaste och viktigast av de tre stöttepelarna 

i svenskundervisningen; läsa, skriva och tala. I och med att hon tycker det är roligt tror hon att 

detta avspeglar sig på eleverna, och har därför satsat mycket tid på att läsa, både privat och 
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med eleverna. Även under lektionstimmarna tillåts eleverna att läsa mycket. De läser t.ex. 

bloggar, nyhetsartiklar, skönlitteratur, mm. Mångfalden motiveras med att svenskämnet är 

brett och att man kan läsa i stort sett vilken text som helst och samtala om den.  

    Enligt intervjupersonen blir en del elever imponerade av att hon som lärare hänger med i 

utvecklingen, vilket resulterar i att man får eleverna med sig, på ett helt annat sätt, om hon vet 

vad de sysslar med. Därför försöker Lärare 1 att ligga steget före eleverna och bedömer själv 

denna framförhållning som häftig.  I undervisningen har sms-språket diskuterats huruvida det 

är ett skriftspråk eller ett talspråk. Hon tar ofta upp ämnen som eleverna är i kontakt med på 

sin fritid.  

    Gällande teknik, anser Lärare 1, att det tidsmässigt inte spelar någon roll, om eleverna 

skriver om boken de läser på en blogg eller om de använder sig av en skrivbok. Men 

framhåller här att det finns de som är utanför och som inte kan eller har tillgång till den nya 

tekniken. De måste kunna det från början, för det finns ingen tid att ta upp det i 

undervisningen. Man kan inte först lära dem att använda tekniken, för att sedan använda den 

till det som var tanken. Det ingår inte i målen att lära dem att blogga, hävdar Lärare 1. Men 

om eleverna behärskar tekniken kan man använda sig av det. De enda direktiv som måste 

följas är målen.  

    Intervjupersonen anser att, ju mer man håller på med den nya tekniken, ju lättare är det att 

ta till sig den. Det känns inte som ett arbete när Lärare 1 sitter och twittrar. I kommunen är 

arbetet med en lärportal på gång, vilket intervjupersonen tydligt visar glädje inför. Den 

kommer att innehålla många olika funktioner och kommer att kunna användas på ett positivt 

sätt både mellan lärare och elever samt mellan eleverna, berättar hon glatt.  

    När frågorna berör skillnader mellan elevers och lärarens repertoarer, berättar Lärare 1 om 

att detta uppmärksammats i samband med svenskundervisningen där hon förutsatt att alla i 

klassen känner till en viss disneyfilm. Men i klassen fanns det invandrarelever som inte sett 

filmen och därför inte kunder referera till den. När ämnet datorkunskap berördes i intervjun 

kom följande tankar fram gällande elevers kunskaper: Lärare 1 har upptäckt att vissa elever 

inte kan de enklaste ordbehandlingsprogrammen och därför måste man undervisa om det så 

att de kan skriva ett dokument. Hon förväntar sig att de behärskar även detta för att de 

använder datorn till annat. Detta moment finns med i målen.  

   Intervjupersonen saknar ett webbaserat undervisningsmaterial som heter Bok och webb på 

högstadienivå, vilket hon tidigare arbetet med men då på gymnasienivå. Överst på Lärare 1:s 

önskelista står det: datorer till alla och anser att det är självklarhet att man har en egen dator. 
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Skolan har idag bara en eller två datorer i varje klassrum och det finns några bärbara vilket 

försvårar arbetet med de uppgifter, då alla ska använda datorer. 

4.1.2 Sammanfattning av intervju med Lärare 2 

Kvinna, 39 år, 3 år i yrket. Undervisar i svenska och engelska. Anser sig vara en obstinat 

kärring och tycker det är bra med teknik, men bara på kärringens villkor. Bred erfarenhet från 

alla stadier. Brinner för socio- och emotionella problemlösningar. Talar med hela kroppen.  

    Sa under intervjun: ”Det är inte fel att göra fel. Det är felen man lär sig på.” 

    I klassrummet där Lärare 2 undervisar ska eleven allra först lära sig grunderna för hur man 

skriver, innan man får använda datorn. En anledning är att eleverna ska förstå till exempel det 

gröna streck som signalerar att något är fel i meningsbyggnaden och då ska eleven förstå och 

rätta till sitt misstag. Hon anser att eleven ska vara medveten om att man inte kan lita på att 

datorn alltid står för det sanna, med tanke på källkritiken. I detta sammanhang kommer också 

tankar om hur eleven ska ha med sig ett tankesätt hemifrån, angående vilket förhållande man 

ska ha till Internet. Intervjupersonen säger bestämt att ny litteratur, teknik och media inte får 

styra skolan. Vid frågan om hon har utbildat sig gällande ny media svarar hon först att hon 

inte haft tid och därefter avslöjas en lång rad med dels utbildningar som erbjudits på de 

arbetsplatser som hon arbetat på men också frivilligt initiativ såsom före och under 

lärarutbildningen, samt kortare kurser som bedrivits hemifrån via datorn. Förringar sina 

kunskaper och anser att hon inte utbildat sig och nedvärderar sina kunskaper gällande media. 

Det slutgiltiga svaret är nej på frågan om hon utbildat sig eller fått kompetensutveckling inom 

data media.  

    Lärare 2 anser att en pedagog är usel om den inte använder och väger in det som eleven har 

med sig. Under hennes år i yrket har det sett mycket olika ut, på de skolor som hon arbetat på, 

gällande elevers repertoarer och det är därför svårt att generalisera. Lärare 2 drar sig till 

minnes att hon nyligen gjort en lektionsplanering där hon tog hjälp av mobiltelefonen i brist 

på material, men det hela gick inte som hon tänkt och därför avfärdades idén. Hon uttalar sig 

något motsägelsefullt angående den nya tavlan som är på väg, å ena sidan är det spännande 

men å andra sidan berättar intervjupersonen att det är nackdelar med tavlan och dess 

begränsade funktioner.  

    Hon förnyar sig ständigt gällande den nya tekniken genom bekanta och genom egen 

research. Lärare 2 anser att många elever saknar erfarenhet av datorer. Hon utgår från 

elevernas teknikintresse och kan använda sin fritid till att sätta sig in i något som eleven 

nämnt, men anser att det inte finns någon anledning till att springa före gällande den nya 
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tekniken. För om läraren kommer för långt fram kommer hon inte att hitta grund för 

betygsättningen i kriterierna och då fungerar det inte. Hon menar att läraren inte ska undervisa 

om något som det inte finns täckning för i kriterierna och ser på utvecklingen som ett 

skenande tåg som hon vägrar att hoppa på. Vill hellre behålla det gamla och därför kallar 

Lärare 2 sig själv för en obstinat kärring, flera gånger under intervjun. Hon poppar idéer till 

en utopisk tanke, men det mesta finns redan.  

    Eleverna har roligt på fritiden, men hon anser att det eleven gör på fritiden är en sak, men 

här i skolan är det en annan sak. Enda problemet med elevernas repertoarer är deras egen 

attityd till densamma, men hon anser att oavsett vad de har för repertoar är det bra. Hon kallar 

det för ryggsäcken och den kan man alltid arbeta med oavsett vad den innehåller och nämner 

ett lyckat exempel med en elev som saknade motivation och som talat om att han spelade 

dataspel. Lärare 2 ordnade hem spelet och spelade det och märkte att det innehöll mycket 

avancerade dialoger på engelska, som höll MVG-nivå. Då kunde eleven få i läxa att skriva av 

dialogerna och redovisa dem. Eleven lärde sig semantik, uttal och meningsbyggnad med hjälp 

av spelet.  

    Hon anser att det ligger på pedagogen att hitta dessa guldklimpar och lösa problemet. Och 

säger att pedagogen inte har någon nytta av att springa före, utan det är bättre att hålla koll på 

var eleven är och använda det. Nämner det skenande tåget igen och att den obstinata 

kärringen inte är intresserad av att jaga ikapp det. Visioner om hur det kunde vara. Hon har 

många önskningar när vi kommer in på framtiden och vilken teknik som skulle vara 

användbar. Tankar om att spela in förläsningen på mp3 och ge det till eleven och att kunna 

klicka på en knapp där allt som man skrivit på tavlan skrivs ut. Att långa ord som sägs i 

klassrummet automatiskt hamnar på tavlan och även dessa skrivs ut som läxa till nästa gång. 

Säger sig inte vara någon medieperson.  

    I samband med Smartboard nämns följande: Nya saker kostar pengar och skolorna har inte 

råd med den nya tekniken. Men ny kultur och ny media får inte styra undervisningen utan hon 

ser det som trevligt input, men inte mer. På frågan om hon är uppdaterad gällande ny teknik, 

dras en djup suck och därefter ett långt svar. Gör en överdrift om att 700 olika tekniker har 

kommit och man kan inte ta till sig så mycket. Hon anser att det räcker med att bara vara så 

uppdaterad som eleverna är och om man kollar vad de är intresserade av så räcker det. Det är 

en hälsofara att försöka att vara uppdaterad gällande allt. Då bränner man ut sig och det vill 

hon inte. Det är inte tidsbrist det hänger på, för även om mer tid fanns skulle inte den läggas 

på uppdatering av den nya utvecklingen. Det är betygskriterierna som är avgörande, gällande 
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vad hennes undervisning ska innehålla och hon pekar på att det är beroende på samhällsklass 

vad man har för förkunskaper med sig gällande den nya tekniken.  

4.1.3 Sammanfattning av intervju med Lärare 3 

Man, 60 år och med 35 års erfarenhet i yrket. Undervisar i svenska och är nu anställd som 

specialpedagog. Ingen ”Tekniknisse” utan datornykter och tekniknykter. Lugn och trygg. 

Talar negativt om den nya tekniken men är väl insatt i hur och vad man kan använda den till. 

Värnar om det skrivna ordet. Ser problem med stavningen och särskrivningarna. Önskar sig 

elever med mer tålamod.  

    Sa: ”Det är stor skillnad på en sjuk sköterska och en sjuksköterska.” 

    Lärare 3 är orolig för att det är talat språk överallt och att det leder till att vi inte behöver 

lära oss att läsa överhuvudtaget. Kallar sig själv för konservativ och ler samtidigt och 

förklarar att ord som datanykter och tekniknykter passar in på honom. Det uttalas som 

positiva ord och förtydligas med följande: Jag använder det när det behövs. Han värnar om 

det skrivna ordet. Det finns ett begränsat antal datorer på skolan och de räcker inte till alla 

elever när de ska arbeta vid datorerna, men det ser inte han som ett problem utan detta löses 

med flexibilitet mellan klassrummen. Han ser problem med särskrivningar och att elever har 

blivit sämre på att stava. Elevernas, av dataspel, överstimulerande hjärnor försvårar lärarens 

uppgift i att undervisa och problem med Internet och att man inte vet vad som är sanning. Han 

beskriver det som en kamp att få eleverna att förstå att källkritiken är viktig.  

    Lärare 3 upplever att eleverna är mer kräsna för om det inte duger för eleverna klickar de 

bort det, en kräsenhet som inte fanns förr. Nämner också att elevernas tålamod har förändrats 

och att de inte längre orkar lyssna och att det kräver mer av läraren i undervisningen. Han är 

ingen tekniknisse men ser ändå fördelarna med tekniken och betonar då speciellt fördelarna 

som kan användas i undervisning med svaga elever, men han använder inte den nya tekniken i 

sin undervisning. Ser svårigheter med att köra pappersversionen på en uppgift, när eleverna är 

medvetna om att det finns varianter av uppgiften på datorn och vill därför ha något annat. Då 

får man tekniken emot sig.  

    Han tror att tekniken är bra, men betonar att vi inte får glömma det skrivna ordet och säger 

att eleven spelar dator istället för att titta på ord. Det finns fördelar och nackdelar med allt. 

Det gäller att hitta fördelarna och använda sig av det och sortera bort nackdelarna så fort som 

möjligt, innan det är för sent. Men detta kräver en medvetenhet. Han är orolig för det 

fenomenet att alla har lurar i öronen eller lyssnar på något hela tiden, i bilen är det CD och när 

de joggar har de Mp3. Har svårt för att överblicka fenomenet och undrar hur det kommer att 
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påverka människan. Att man lär sig saker utan att läsa eller att lära sig allt utan att läsa och 

vad det kommer att leda till. Han är skeptisk till detta och funderar på om detta är bra eller 

dåligt. Ser fördelar med datorn i engelskundervisningen och att de har blivit mycket bättre på 

engelska. Han anser att det är en markant skillnad när det gäller engelskan, men för svenskan 

har det inga positiva effekter.  

    Eleverna är nyteknikvana och det är mycket positivt. Han berättar att det på skolan inte 

finns datorer till alla och eleverna önskar att det skulle finnas fler. Uppgifter som ska göras på 

skolan ansvarar givetvis skolan för, enligt intervjupersonen, när det gäller källkritik, men när 

eleven ska förhålla sig till datorn på andra sätt så har föräldrarna ansvaret. Det finns definitivt 

föräldraruppgifter vad det gäller Internet. Gällande filmvisningen i engelskan är tekniken 

mycket bra på så vis att filmen kan köras med engelsk text eller utan text med engelskt tal, 

vilket skapar valmöjligheter och det är bra.  

    Lärare 3 säger uttryckligen att det är en stor fördel i engelskan, att de lär sig mer engelska 

genom ny teknik än att titta i Workbook. Hävdar vidare att de pojkar som inte klarar av 

skolan, spelar för mycket data och gör kopplingar mellan problemen med pojkarnas 

studieresultat på högstadiet och deras TV- och dataspelande. Tv-tittandet har minskat men har 

istället övergått till datatittandet. Han säger att det förr var TV:ns fel men nu är det datorns. 

    Han påpekar att alla inte kan tekniken, en del står utanför och har inte tillgång till dator 

hemma. En del väljer fortfarande att söka efter källor på biblioteket i böcker istället för på 

webben. Han upplever att det gått från hela verk till små futtar som man kan använda som 

stöd för de som inte hänger med. Positivt med Internet är att det är lättillgängligt, för man 

bara klickar, på så vis är det lättare idag. 

4.2 Analys - den första öppna fasen 

4.3.1 Kärnkategorin - Uppdaterad 

Efter det att de tre intervjuerna transkriberats har citat och meningar grupperats samt flyttats 

om och analyserats, därefter har flera olika koder och nyanser utifrån skillnader, likheter, 

personligt och specifikt lett fram till följande kategorier: 

 

 Det imponerar på eleverna om man som lärare hänger med i det nya  

 Tekniken är lättillgänglig 

 Förringar sin egen kunskap gällande ny teknik och media 

 Man har ingen nytta av att ligga före eleverna  
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 Lärare ödslar för mycket tid på att hänga med i ny teknik och media 

 Är emot att hänga med det nya  

 Lärarens uppdrag förenklas av den nya tekniken 

 Tveksam om vederbörande kommer att använda den nya tekniken 

 Vill ”vänta sig in” i det nya och inte aktivt ta del av det 

 Även om det fanns mer tid skulle läraren inte lägga den på ny teknik 

 Självinlärning, för den nya tekniken är så användarvänlig 

 Läraren måste vara medveten om fördelar och nackdelar 

 Önskar teknik i undervisningen som redan finns  

 Förnyar sig gällande teknik, men på egna villkor 

 Traditionell och kör på det gamla 

 Tekniken är lärarens ansvar 

 Eleven får avgöra vilken teknik som ska tas upp 

 

Dessa kategorier handlar alla om att som lärare vara, eller inte vara, uppdaterad, gällande ny 

teknik, därför har som kärnkategori valts uppdatering och här utkristalliserades ett tydligt 

samband i de första tre intervjuerna. Detta födde en teori om att läraren förringar sin egen 

kunskap om ny teknik och media.  

 4.2.2 Tre underkategorier – Ansvar, rädsla och tillgång   

Denna del av detektivarbetet var mycket svårt, för det fanns flera intressanta kategorier. Tre 

underkategorier som har direkt koppling till kärnkategorin är följande; Ansvar, rädsla och 

tillgång.  

 Kriterierna är breda så att man kan få in vad som helst i svenskämnet 

 Kan inte ignorera att de inte kan tekniken 

 Använd elevdemokrati om vilken teknik som ska in i undervisningen 

 Man måste följa målen 

 Den nya tekniken fungerar inte med undervisningen 

 På grund av tidsbrist hinns inte allt med 

 

Kring kategorin ansvar är det mestadels negativa tankar och funderingar. Ansvarets förskjuts 

och ifrågasätts. Det berör tidsbrist och det finns även tankar om att lägga över ansvaret på vad 

och hur man ska behandla den nya utvecklingen på eleverna. Å ena sidan är tekniken lärarens 
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ansvar, å andra sidan är det elevens. Rädsla och tillgång är också två underkategorier som 

tydligt kommit fram genom analyserandet. Dels angående, att inte vara uppdaterad leder till 

rädsla för det man inte känner till och dels att lärarna förknippade problem till den nya 

utvecklingen. Det var en stor skillnad i de tre intervjupersonernas svar angående tillgång till 

datorer och vad de önskade för ytterligare teknik i sin undervisning. Med uppdatering som 

kärnkategori och de tre underkategorier; ansvar, rädsla och tillgång, kastade jag mig över de 

fyra nästföljande intervjuerna för att komma vidare mot en teori. Teorin är att brist på 

uppdatering och okunskap, föder en rädsla för den nya tekniken och vilka problem den för 

med sig.  

4.3 Analys – den andra deduktiva fasen 

Under arbetets gång har jag ständigt försökt att påminna mig om att behålla ett öppet sinne, 

för att kunna hitta det oväntade, men det är svårt att inte bortse från det som intresserar mig 

och som ligger i min egen förförståelse. Den kärnkategori, uppdatering, som kom fram i det 

tidigare stycket, lades som grund för den andra fasen av de fyra nästföljande intervjuerna, 

vilket leder arbetet in i den deduktiva fasen. Sammanfattning av de nästkommande fyra 

intervjupersonerna som analyserats i den deduktiva fasen kan hittas som bilaga, om en 

fördjupning angående deras insats är önskvärd i studien. I kommande stycke presenteras 

analysen av resultatet med fokus på uppdatering och ansvar, rädsla samt tillgång. 

4.3.1 Uppdatering 

4.3.1.1 Förringar det egna uppdaterandet 

När frågan om hur lärarens eget intresse av ny teknologi och media kom på tal var svaren 

nedvärderande. Somliga sa att de sökte efter information på egen hand men detta var inget 

som framhölls som arbete av vikt, utan snarare tvärtom. Lärare 1 sa: ”Det känns ju inte som 

jag sitter och jobbar hemma när jag twittrar. Även om det kanske, även om jag har nytta av 

det i jobbet.” Även Lärare 4, 6 och 7 kom samtliga med tankar om hur deras egen insats och 

utbildning inte var värdefull. Lärare 6 som lever tillsammans med en IT-tekniker ansåg sig 

inte driva uppdaterandet på egen hand, utan får hjälp av honom om det är något nytt som ska 

startas. Efter att ha redogjort för elevers LAN-spel och vad datorspel kan innehålla och betyda 

för en elev, avslutade Lärare 7 med att säga: ”Sen skulle jag, och det har jag haft i tankarna 

väldigt länge, så skulle jag vilja bli mer insatt i elevernas dataspel. Jag skulle vilja se vad det 

är för värld som de slukas upp i.” Slutkommentaren förvånade mig, med tanke på hur insatt 
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hon verkat vara under intervjuns gång angående aspekter gällande dataspel. Hon var inte 

medveten om att hennes kunskaper var värda något. En kommentar om lärarutbildningens 

bristfälliga utbud gällande teknik och media kom från Lärare 4 som ansåg att den både varit 

kortfattad och bristfällig. Stick i stäv med detta hänvisade Lärare 6 till en lärarutbildning i 

framkant, vilket berodde på en aktiv medieprofessor som framgångsrikt drivit på frågorna 

gällande de nya medierna i samband med undervisningen. 

4.3.1.2 Lättare att hänga med om man är med från början 

De lärare som inte hänger med i utvecklingen och som hamnar på efterkälken kommer få det 

svårare att uppdatera sig, vilket Lärare 1, 6 och 7 berörde i sina svar. ”Ju mer man håller på, 

ju snabbare går det också att lära.” ansåg Lärare 1, men förtydligade dock att det hjälper om 

man även är intresserad. Lärare 2 hävdade att hon ständigt uppdaterar sig och ansåg att hon 

hängde med bra i utvecklingen, vilket hon dock senare under intervjun sa emot och då ansåg 

sig vara traditionell och arbetar på det gamla sättet samt att utvecklingen är ett skenande tåg, 

som hon absolut inte kommer att hoppa på. Vidare hävdade hon med bestämdhet, att det inte 

finns någon anledning att ligga före eleverna, för det tjänar man inget på. Vilket är motsatsen 

till vad Lärare 7 menade:  

 

Även om du inte har varit med hela tiden, utan det är något som du får sätta dig in i nu, så 

tror jag att det är viktigt just för att förstå dem [eleverna] på ett bättre sätt. Sen kan du ju 

ställa dig utanför och bara inte ta del av den världen och bara fokusera på ditt … på din 

undervisning och att du är där av ett syfte men … det kanske också handlar lite om hur man 

är som person. 

 

Längre fram under intervjun vidhöll Lärare 7 sin tanke om vikten av att uppdatera sig, och att 

”[…]om man bara hänger med lite så blir det inga problem”.  

    Kritik riktades mot de lärare som inte följer med i utvecklingen och Lärare 5 var stenhård i 

sin bedömning av de, enligt honom, äldre som inte hakar på. Dels hävdade han att redan på 

Aristoteles tid förfasades de äldre över vad de unga sysselsatte sig med, så fenomenet är inte 

direkt nytt. Han tror på nyttan av att vara insatt i de kulturer ungdomar rör sig inom, även om 

han själv inte är aktiv i alla aktiviteter, så har han ändå en viss insikt, via vänner. Och hävdade 

med eftertryck att: ”Man är körd som lärare om man inte känner till elevens repertoar.” 

    Lärare 6 hade en lång utläggning om att de lärare som inte hänger med i utvecklingen, 

väljer bort det på grund av, till viss del, lathet. Det är tungt att ta igen allt det de missat och 

det är lättare att undervisa som de alltid har gjort, dels av bekvämlighet och dels för att de inte 
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fått med sig det från lärarutbildningen. De yngre som kommer ut nu har däremot fått med sig 

grunderna och behöver inte hamna efter på samma sätt. Hon hävdade också att de äldre saknar 

modet att våga testa om något inte fungerar gällande tekniken, medan de yngre prövar sig 

fram tills det löser sig. Hennes tankar kring inköp av nytt material, såsom en interaktiv tavla, 

berörde även hur lärarens vilja att uppdatera sig påverkar arbetet. Om man som lärare tycker 

att det är mycket arbete med att skapa en presentation till PowerPoint så kommer det inte vara 

mindre arbete med att skapa en genomgång till en interaktiv tavla.  

4.3.1.3 Förändring av lärarrollen   

Fördelar med att hålla sig uppdaterad är att detta utökar verktygen i den pedagogiska 

verktygslådan. Samtliga lärare visade på fördelar med tekniken och menade att det finns 

mycket att vinna. Man tjänar jättemycket, enligt Lärare 1, på att bara hänga med lite, 

ungdomarnas respekt eller som hon ändrade sig till, att de blir imponerad av att man kan 

något, vilket leder till att man får dem med sig. Hon tillhörde även dem som bejakade och 

önskade sig ny teknik. Men att tekniken skulle förenkla lärarens uppdrag, råder det delade 

meningar om bland några av intervjupersonerna. Lärare 7 spådde dystert, att tekniken 

kommer att försvåra uppdraget. Det kommer ny teknik varje dag, nya spel, nya språk och nya 

förkortningar och hon fortsatte: 

 

Så jag tror absolut inte att det blir lättare. Det kommer ju att förändras hela tiden. Men 

håller man sig uppdaterad och hänger med, så … så blir det väl inga problem. Men jag tror 

inte att det kommer att bli lättare. Och det tror jag inte egentligen att det någonsin har varit, 

att det i framtiden blir lättare i framtiden att undervisa. För nu är vi mer 

internationaliserade, vi hänger med mycket mer i vad som händer runt om i världen, än vad 

man kanske har gjort tidigare, än att man bara fokuserar på sitt land, och sitt lands kultur 

och så helt plötsligt ska vi,…eller ska vi ha in andra kulturer och förstå det. Så jag tror inte 

att det blir lättare men intressantare. Absolut! 

 

Även Lärare 3 ansåg att det är negativt för läraren om denne bestämt sig för att genomföra en 

uppgift utan användning av teknik, då kan man få eleverna emot sig för att de är medvetna om 

att samma uppgift kan användas med hjälp av någon teknik.  
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4.3.2 Ansvar  

Analysen av kategorin ansvar blev en aning komplicerad och osäkerheten över var gränserna 

för den ena underkategorin slutar och var nästa tar vid var svåra att dra. Övervägde att inte ha 

med den alls, men insåg att flera delar var väsentliga att ha med.  

4.3.2.1 Elevansvar 

Det finns många anledningar till varför det inte fungerar med den nya tekniken och frågan är 

vem ansvarar för den nya teknikens varande i klassrummet. Skuld- och ansvarsfrågan skjuts åt 

än det ena och än det andra hållet. Ett uttalande kom från Lärare 2 att hon lade över ansvaret 

på eleverna att bestämma tekniknivån i klassrummet och hänvisade till en form av 

elevdemokrati. Lärare 4 ansåg att eleverna lägger många timmar vid datorn, att det finns 

mycket han har att lära sig utav dem istället för vice versa, vilket också tyder på en viss 

förskjutning av att ansvaret hamnar hos eleverna. Han hävdade också att på grund av skolans 

upplägg med mycket temaarbete får eleverna möjlighet att själva bestämma över vilka 

metoder de vill använda sig av vid redovisningar av arbeten. Lärare 6 ansåg att hon kan lära 

sig väldigt mycket av eleverna och hävdade att det aldrig är fel. Hon talade också om att 

läraren inte behöver kunna allting, men bör ha en bra grundkoll och utvecklade det vidare: att 

om man ber eleven berätta om något från elevens värld, kan det med all säkerhet kopplas till 

något större begrepp, som läraren har insikt om.   

4.3.2.2 Skolans ansvar     

Detta var ett resultat gällande förskjutningen av ansvaret till eleverna och en möjlighet att 

använda elevens kunskaper som ansvarsbärande delar i undervisningen. Men om tanken nu 

istället för oss vidare till vilket ämne på schemat som har ansvar för ny teknik och media, 

kommer följande resonemang: I samtalet med Lärare 6, kom tankar upp om hur usla vissa 

elevers datorkunskaper var gällande ordbehandlingsprogram. De kunde inte de enklaste 

kommandon i Word, enligt henne, vilket också Lärare 1,2 och 3 intygade. Här uppkom en 

önskan om att flytta över detta problem helt och hållet på ett nytt ämne. Skolan saknar 

datakunskap på schemat, vilket hon efterfrågade, för att på så sätt lyfta över problemet från 

svenskundervisningen. En liknande tanke hade Lärare 7 när hon resonerade kring frågor som 

bättre skulle passa i ämnet Livskunskap, som dels handlade om uppförandekoder.  

 

Och framförallt på datorn, på nätet för där är en annan värld, som vi inte hänger med i som 

man gör idag. Men också att de blir mer medvetna om och får mer insikt i att faktiskt kan 
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säga något snällt öga mot öga. Eller att man säger vad man tycker öga mot öga också. Men 

det finns inte riktigt idag, känns det som, utan allting sker via sms eller …ja…nätet, på 

bloggar och …a…så där…jag tycker absolut att …det ska ju inte ta över undervisningen 

och det ska ju inte ta från våra kärnämnen eller andra ämnen i skolan. 

 

Att eleverna ska få mer inflytande över hur lektioner utformas och vad som ska och inte ska 

ingå i undervisningen önskade Lärare 4, och hävdade att det är på grund av tidsbrist och att 

det är ganska styrt utifrån mål och läroplaner, men att eleven i mån av tid får möjlighet att 

påverka sin undervisning. Hon tyckte att det är spännande att försöka individanpassa 

undervisningen så att alla kan om än på olika sätt nå målen, men upprepade att styrningen och 

tidsbristen minskar elevinflytandet.  Lärare 2 gick långt i kritiken mot läroplanen och målen. 

Hon ansåg att det är kriterierna som håller utvecklingen i skolan tillbaka och att hon enbart 

med list kan gå runt dem för att få in nytänk i undervisningen. Hon ansåg också att det helt 

saknas täckning i kriterierna för att tänka nytt.  

4.3.3 Rädsla och tillgång 

Det framkom tydligt i en del svar, att oron för att ny teknik och media för med sig problem. 

Speciellt Lärare 3, 4 och 7 nämnde olika funderingar angående ovissheten om framtiden 

gällande begreppet; det skrivna ordet. Lärare 3 hävdade att datorerna bär ansvaret för att 

eleverna läser mindre och att många elever inte klarar av att gå ut högstadiet med minst 

godkänt i alla ämnen. Han menade att utvecklingen är bra, men att vi inte får glömma det 

skrivna ordet. Han får medhåll av Lärare 4 som ansåg att språkriktigheten hos eleverna har 

påverkats svårt av införandet av de nya medierna. Lärare 7 poängterade, i samband med detta, 

hur viktigt det är att som svensklärare hålla fast vid det korrekta skriftspråket, bland alla dessa 

avarter som finns idag. Och hon hävdade vidare att: 

 

Det är mycket förkortningar, det är mycket talspråk rent av. Så just den här formella 

skriften i som i rapportskrivning och sånt, det måste de träna på jättemycket. Så hoppas jag 

att när vi släpper iväg dem här, att man fortsätter med det på gymnasiet, för där kanske man 

skriver ännu mer rapporter och uppsatser och så vidare. Men att man gör det medvetet och 

att man faktiskt…vad heter det, korrigerar dem, de här felen som är. Och är det inte ett fel, 

då ska det vara en förklaring till varför, alltså ett syfte med varför man har valt det språket. 

 

Lärarna var rörande överens om problemen gällande källkritiken, som för undervisningen är 

ett nytt problem som kommit med den nya tekniken och då med tanke på Internet. Samtliga 

lärare nämnde bekymret på ett eller annat sätt i intervjun och Lärare 6 redogjorde för sin oro 
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på detta sätt: ” Internet kan man ju aldrig komma ifrån. Det är ju den största källan till 

kunskap just nu.” och i hennes resonemang angående nackdelarna med Internet tog hon upp 

hur viktig granskningen av källor är och hur mycket de ältar detta med eleverna. Trots att 

eleverna är medvetna om hur de ska angripa detta, förstår de ändå inte riktigt innebörden av 

det. Lärare 3 ansåg att det är en kamp att få eleverna till att inse att bäst fakta finns i böckerna 

på biblioteket. Och som Lärare 6 uttryckde det: ”Det får ju inte bara bli wikipediaträsket.” och 

i detta fick hon även medhåll av Lärare 2 och 3 som sa att eleverna inte är medvetna om att 

datorn ljuger. Detta är ett mycket hett ämne som intervjupersonerna talade gärna och länge 

om, men jag lämnar ämnet här för att gå vidare till den sista och avslutande kategorin i mitt 

resultat, nämligen tillgång. 

    Samtliga lärare hade åsikter om tillgången till teknik men åsikterna gick brett isär. På den 

ena sidan fanns Lärare 3 som ansåg att det inte behövdes mer teknik utan han är nöjd med den 

maskinpark som skolan nu har, vilket gick stick i stäv med vad eleverna på skolan önskade, 

medgav han senare under intervjun. På andra sidan fanns Lärare 6 med en mycket lång 

önskelista, där bland annat filmkamera, kameror, projektorer, DVD och TV-apparater samt 

datorer fanns med. Hon berättade också att nöden är uppfinningarnas moder och att på grund 

av avsaknad av teknik får man lösa det på andra sätt genom att använda sig av projekt och att 

bjuda in folk utifrån som kan stå för resurserna. Hon berättade att de ska köra ett projekt 

tillsammans med länet och då kommer arrangören stå för tekniken och klassens medverkan 

fungerar som ett pilotprojekt. Det fanns en önskan från alla de intervjuade lärarna utom då 

Lärare 3 att få tillgång till fler datorer. Detta kommenterades av Lärare 1 på följande sätt:  

 

Jag läste någonstans, att någon hade sagt: ”Att det skulle ju inte hända att Fredrik Reinfeldt 

sa, ’Jag tar och delar dator med Maud Olofsson ett tag.’” Utan om man jobbar eller man är i 

skolan ska man ha sin egen sin egen dator. Det tycker jag! 

 

Med detta avslutas fas två av resultatet och med teorin klar, förs nu resonemanget över till den 

tredje och sista delen av analyserandet, och nu byts det deduktiva angreppssättet ut till en 

teoretiserande hållning. 

4.4 Analys - den sista teoretiserande delen 

En kort sammanfattning av vad som hittills skett är att kärnkategorin uppdatering med 

underkategorierna ansvar, rädsla och tillgång utkristalliserades i den första öppna delen. 

Dessa ställdes mot de nästföljande intervjupersonernas svar, för att prövas mot och jämföra 

data vidare till en begynnande teori. Detta var för mig den svåraste delen i analyserandet, att 
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nå fram till en enda teori som kunde prövas i den sista intervjun. Tanken var att i den sista 

delen, genom analysen av intervjupersonens svar fördjupa teorin och klargöra relationerna 

mellan kategorierna.  

    Teorin är följande: Läraren förringar sin egen kunskap om ny teknik och media, och detta 

oavsett om läraren är teknikbejakande och hänger med i utvecklingen eller är emot det nya 

och undviker att uppdatera sig inom teknik och media.  

    Underkategorierna ledde fram till följande teorier: Lärarens attityd till sin egen kunskap 

gällande ny teknik och media leder till ansvarsförskjutning och rädsla för vad den för med sig, 

gällande källkritik men också rädslan för det försämrade språkbruket. Tillgången till ny teknik 

på lärarens skola, påverkar också lärarens förhållningssätt till tekniken.   

    Med dessa teorier var det då dags för den sista intervjun. På samma sätt som vid föregående 

tillfällen har intervjuerna transkriberats och inspelningen har avlyssnats för att nå fördjupning 

i teorierna. Även här väljer jag att låta sammanfattningen av intervjun finnas med i resultatet i 

sin helhet, för att visa samtliga tankar och funderingar från intervjupersonen.  

4.4.1 Sammanfattning av intervju med Lärare 8  

Kvinna, 46 år, med 20 år i yrket. Undervisar i de samhällsorienterande ämnena. Har arbetat på 

högstadiet i 18 år, men är nu på gymnasiet sedan två år tillbaka.  

    Är en engagerad berättare som anser sig vara oteknisk och hävdar att hon helt saknar 

tålamod. Bakåtsträvare, men utnyttjar tekniken om den är riktigt bra. Vill att det ska hända 

saker direkt.  

Sa: ”Fick höra av en elev, ’Vad är det med gamlingar och teknik?’, när hon riktade TV:ns 

fjärrkontroll mot CD-spelaren.” 

    Lärare 8 är dålig på teknik och medger att hon inte kastar sig över den. På jobbet har de alla 

fått Mac-datorer, men så fort de krånglar, ger hon upp och återgår till den gamla datorn. Om 

det förändras för mycket på en gång, förstår hon inte vad hon ska göra och om det går ett tag 

har hon glömt hur man gör. Mail och Internet behärskar hon, men anser att eleverna kan 

mycket själva och de klarar av det på egen hand, utan hennes hjälp.  

    Hon har inte förändrat sitt sätt att undervisa under sina 20 år och upplever ibland att 

datorerna finns som en mur mellan lärare och elev, en sorts konkurrens. Svårare att undervisa 

när de sitter med var sin dator. Det är inte bara fördelar. Hade prov i åk 3, sämsta resultatet 

någonsin och kände sig tvungen att analysera. Med hjälp av en enkätundersökning frågade 

Lärare 8 eleverna om de: Läst på för dåligt? Gjort annat under lektionerna? Några har svårt att 

hänga med på datorn, t.ex. om hon antecknar en samhällspyramid på tavlan, så hamnar fokus 
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på hur man ritar en triangel på datorn istället för att följa med i resonemanget.  Några erkände 

att de hade surfat istället.  

    Hon anser att det inte bara är fördelar med att anteckna på datorn, utan det tar ofta längre 

tid. Men fördelarna är att allt finns samlat och att man slipper lösblad. Hon poängterar att 

datorn ibland kan haverera. Fördelar är att man kan ta reda på information direkt. Lärare 8 

anser det vara frustrerande att de inte tittar på henne, utan att de tittar på skärmen istället. Det 

händer att de plötsligt ser lyckliga ut och man vet med sig att det inte var något man sagt. 

Ibland kan det hända att hon slänger iväg en besk kommentar om detta men man kan inte 

lägga fokus på dem som inte lyssnar, utan man måste lämna över ansvaret på eleverna. Hon 

anser att de tar fritiden med sig in i klassrummet, men medger att det har man ändå problem 

med, för man vet inte vad de sitter och tänker på. Lärare 8 menar att så teknikfientlig kan hon 

inte bli, att hon förbjuder datorerna på lektionerna.  

    Hon undervisar på en skola med en speciell inriktning och har lätt för att knyta an 

undervisningen till deras specialintresse även om hon själv inte är intresserad av det samma, 

men den kopplingen anser hon vara enkel att göra. Hon medger att hon skulle kunna använda 

sig mer av att spela musik eller visa bilder från Internet, men anser att leta upp bilder och hitta 

filmer, kommer att ta alldeles för lång tid. Men om man hade teknikintresse skulle man ju 

satsa lite mer på såna saker. Hon tänker att någon gång kan det vara bra att ha bilder eller 

musik, men inte varje gång för då blir det tjatigt. Eleverna kan komma och säga när vi pratar 

om Hitler, att hon ska kolla på någon film som eleverna har hittat där han dansar. Hon berättar 

att de hittar lite sidor och det är något som hon skulle vilja göra lite mer, men det beror inte på 

tidsbrist utan det handlar om att hon inte är intresserad av att göra det. Och det man är 

intresserad det är det betydligt lättare att lägga ned sin energi på. Hon tror att alla vill vara 

duktiga på datorn. Lärare 8 tycker inte att det är speciellt svårt att skriva på datorn, men det är 

allt annat. Hon säger att eleverna är totalt orädda för knappar. En gång riktade hon 

fjärrkontrollen mot TV:n, men det var meningen att hon skulle starta en annan apparat, och då 

fick hon höra från en elev: ”Vad är det med gamlingar och teknik?”.  

    Hon tycker att eleverna i mycket saknar koll men de ser inga sammanhang, däremot är de 

duktiga på att söka information. Hon ser sin uppgift som en lots. Eleverna har olika nivåer på 

kunskap gällande de lite mer avancerade sakerna. Hon anser att hon själv inte har något behov 

av datorn och använder den privat till att söka efter recept. Det finns inte i hennes värld att 

spela dataspel. Lärare 8 tycker att en del lever genom datorn och de verkar tro att det är 

verkligheten. Den tar för mycket tid, vilket hon är mycket orolig för. När solen skiner och det 
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är fint, så sitter man inne, det är väl inget liv, anser hon. Det är i hennes värld det är så, för 

hennes uppväxt var inte så.  

   Ibland tror hon att eleverna uppfattar tekniken som snabb och allt som går långsamt blir 

jobbigt. Istället för att läsa en hel bok så kollar man på en film och kanske är det så att allt går 

fortare. Hon tycker att det finns en större oro, men detta beror på så mycket. Hon nämner 

dyslexi, att det är bra för de eleverna med dyslexi, att man berättar och går igenom och 

diskuterar. Man kan inte bara slänga ut något och så ska de jobba med det. Lärare8 ser inget 

stort problem med arbetet med källkritiken utan anser att eleverna är ganska medvetna. 

Föräldrarna ska se till att förhållandet mellan eleven och datorn ska vara sunt. Hon tycker att 

det finns mycket teknikstress, att människor alltid ska vara kontaktbara. Det piper och alla 

svarar direkt och hon anser inte att det kommer att bli bättre i framtiden. Det blir värre framåt 

för tekniken går ju framåt, så det blir värre, anar hon. Vi är herrar över tekniken och måste 

lära oss att stänga av. Lärare 8 känner sig som en gammal mossig person, som inte kan teknik 

men hon önskar att hon var bättre på teknik. Men många gånger löser det sig bara hon frågar, 

för det är så många andra som kan. 

 

 

Med denna intervju avslutades resultatdelen och frågan som studien ställdes inför var om 

lärare har en nedvärderande syn på sin egen repertoar gällande ny teknik och media samt om 

denna attityd leder till rädsla och ansvarsförskjutning. Även underkategorin, tillgång fanns 

med i analyserandet i den tredje och slutgiltiga fasen av studien, mer om detta i den följande 

slutsatsen. 
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5. Slutsatser 

5.1 Slutsatser angående resultatet 

Denna studie är ett försök till att ta reda på lärares attityder, till utvecklingen av ny media och 

teknik samt lärarens attityd till elevers repertoar, eller snarare den digitala klyfta som finns 

mellan lärarens och elevens repertoar, gällande ny teknik och media. I studien har följande 

teori framkommit: att läraren förringar sin egen kunskap, vilket leder fram till okunskap och 

rädsla inför vad ny teknik kan föra med in i undervisningen. Även tillgången till tekniken var 

en av underkategorierna, som starkt påverkade lärarens attityd till den nya tekniken, vilket 

också har lagts fram som en teori. 

   Först av allt följer ett resonemang angående den sista intervjun i underökningen. Till en 

början visade det sig att Lärare 8 ansåg sig vara mycket dålig på teknik och hävdade med 

bestämdhet att hon inte kan den nya tekniken. Efter att hon redogjort för detta, framkom det 

ändå att hon var väl medveten om elevernas svagheter gällande teknik, vilket tydde på att hon 

var insatt. Hon använder sig av mail och Internet och om tekniken var riktigt bra använder 

hon den i undervisningen. Återigen förringar läraren sin egen kunskapsnivå och sätter upp en 

hög tröskel för vad det innebär att vara insatt i teknik. Det visade sig vara precis så att de 

kunskaper som hon ansågs ha var ringa, enligt henne själv, men efter mitt analyserande av 

svaren kom det fram en tydlig bild av en medvetenhet av vilken teknik som fungerade och 

denna användes i undervisningen. Om eleverna kom med förslag på teknik eller media 

bejakades detta, vilket också tolkades som en insikt om sättet det kunde berika 

undervisningen. Detta får mig att ställa följande fråga: Hur ser egentligen läraren på sin 

digitala kompetens och vilka krav tror läraren är rimliga att ställa gällande uppdaterandet av 

den nya tekniken? 

    Vad säger det eleverna, om läraren ser ned på sin egen kunskap och förringar vad de 

faktiskt kan? Om läraren har en nedsättande syn på den egna kunskapen, kommer eleverna att 

känna av detta och förmodligen kommer även eleverna att se ned på läraren. Det blir inte 

enklare att överbrygga den digitala klyftan om inte läraren med självförtroende går in i det 

arbetet. Det var precis som Lärare 5 menade på, att det är oroväckande om läraren kan mindre 

än eleverna. (se bilaga 3) Flera av intervjupersonerna vittnade om att eleverna har mycket att 

lära ut och en av lärarna ansåg att det inte finns någon anledning att ligga före eleverna, det är 

bättre att utgå från eleverna och läsa på i efterhand. På detta sätt kan man inte arbeta i något 

annat ämne. Läraren måste vara i framkant för att kunna planera och lägga upp strategier för 
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sin undervisning, att denna på bästa sätt utgår från elevernas tidigare erfarenheter. Det man 

vinner ytterligare på att ligga i framkant, enligt denna studie, är att eleverna blir imponerade 

av att man som lärare hänger med i utvecklingen, (se sida 15) och det leder till att man får 

eleverna med sig. Det är inte en fråga om att behärska allt som är nytt, utan snarare att man 

har en aning om vad eleverna talar om.  

   Jag ser en förskjutning av ansvaret för kunskapen av ny teknik och media, dels läggs 

ansvaret på andra ämnen, som Datorkunskap och Livskunskap, och dels läggs ansvaret på 

eleverna. Att lägga över ansvaret på eleverna vilket indirekt sker leder in mig på följande 

tanke: Läraren ska bestämma vad och vilken ny teknik och media som ska införas i 

klassrummet, annars anser jag inte att läraren sköter sitt arbete enligt de direktiv som nu är 

givna. Läraren har nämligen, enligt Skolverket, (se sid 13) en skyldighet att arbeta aktivt med 

dessa frågor, för ungdomar idag har redan en kunskap och förförståelse om ny teknik och 

media och enligt läroplanen ska läraren utgå från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper, för att på så sätt främja elevers utveckling. Det blir snarare eleverna som 

främjar lärarens utveckling om inte denne tar ansvar för att uppdatera sig och följa med i 

utvecklingen.  

    Den förändrade lärarrollen innebär att läraren arbetar mer som en guide eller lots och har 

kunskap om var man kan hitta information. I dagens svenska skola finns inte den allvetande 

läraren kvar, som har allt i sitt huvud. Den förskjutningen, som Nygren talar om, (se sid 12) 

från det kursplanestyrda paradigmet till det mer interaktivt paradigmet, där läraren mer liknar 

coachen, kommer även fram i intervjuerna. Lärare 8 bekräftar att hon ser sin uppgift som en 

lots. Jag tolkar detta som att en lots vet vart gruppen ska gå och ber inte någon annan i 

gruppen att visa vägen, och det är detta som inte fungerar om läraren inte håller sig 

uppdaterad.  

    Men om nu klyftan mellan eleven och lärarens repertoar är för stor och lärarens attityd 

gentemot elevens repertoar är negativt inställd, hur påverkar det undervisningen? Flera av 

lärarna visade på ett intresse att lära sig mer och hävdade att lärare och elever har mycket att 

lära av varandra. Detta pekar mot att möjligheten att mötas och berika det mötet i det vidgade 

textbegreppet kommer att möjliggöras, men om läraren har en negativ inställning och inte 

strävar efter att lyfta elevens intresse i undervisningen, då kommer heller inte eleven att finna 

undervisningen intressant. Eleverna behöver en undervisning som knyter an till deras 

repertoar för att den ska kännas meningsfull. (se sid 10) En lärare som väljer att inte hänga 

med i utvecklingen kommer att få en större digital klyfta gentemot eleverna och kommer 
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därför att få det svårare att knyta an undervisningen till elevernas förförståelse och tidigare 

kunskaper.  

    Lärarens kunskap om vad ny media och teknik kan bidra med i undervisningen är viktig för 

att lärarens attityd ska vara positiv till densamma. Det räcker inte att läraren har viljan att lära 

sig från eleverna och utgå från var de står och vad de använder sig av. Jag anser att läraren 

måste uppdatera sig på egen hand och på så sätt själv fundera över hur och på vilket sätt ny 

teknik och media kan användas i undervisningen. Ansvaret för det pedagogiska planerandet 

kan inte läggas över på eleverna utan måste ses som ett aktivt arbete hos läraren. Det var 

denna del som läraren, gång på gång, i studien förringade och ansåg bara vara nöje och inte 

som ett led i att vidareutbilda sig och utforska möjligheter till nya pedagogiska verktyg. Just 

denna del av lärarens attityd till det egna lärandet av ny media och teknik, är den som bör 

ändras och ses på med positiva ögon. Det är nämligen det enda sättet att hålla sig uppdaterad, 

att ständigt söka ny fakta om utvecklingen som pågår. Urvalet av ny teknik och media kan då 

ske med stor omsorg samt med en medvetenhet om elevens kompetens och förförståelse för 

att det ska gagna densamme. (se sid 11)      

    I min studie fanns det en rädsla inför framtiden. Dels ser jag det som okunskap och om 

lärarens digitala kompetens ökar kommer den rädslan att minska. Men en viss rädsla bottnar 

sig i situationer och fenomen som lärarna mött i skolan, vilka tyder på förändringar som inte 

är positiva i undervisningssyfte. Det kan vara elever som är trötta, på grund av för mycket 

dataspelande och elever som inte kan stava rätt, på grund av allt för mycket nytt språkbruk i 

samband med de nya medierna. Överlag gällande dessa delar var alla lärare negativt inställda 

till vad de nya medierna förde med sig. Med tanke på de positiva aspekterna ett dataspel kan 

föra med sig, (se sid 11) måste attityden förändras till detta och användas på ett sätt i 

undervisningen som kan bidra till t.ex. samtal om egna och andras värderingar, eller vilken 

roll tekniken spelar. Här kan läraren även nå kritiskt tänkande, kreativitet och innovation, (se 

sid 14) om bara läraren innehar den digitala kompetens som behövs för att använda sig av 

tekniken på rätt sätt.  

    Som tidigare nämnts kommer undervisningen att kännas mindre meningsfull om läraren har 

en negativ attityd till elevers repertoarer. De lärare som i intervjuerna dels sa att de inte utgått 

från elevens intresse och som inte var insatta i t.ex. dataspelandet, ser jag därför som de 

största förlorarna i kampen om att nå eleverna. Men samtidigt visade de allra flesta lärarna en 

vilja att lära sig mer och att de av anledningar såsom tidsbrist och att de enligt målen i 

kursplanen inte kan ta med vissa delar i undervisningen, inte lyft det i undervisningen. Men 

om den viljan stannar vid blott en tanke, vill jag härmed påpeka att det står i styrdokumenten 



 

 

 

41 

att läraren är ålagd att hålla sig uppdaterad. Och med risk för att bli en aning hård, anser jag 

det vara tjänstefel, att inte vara uppdaterad och detta resonemang stöder sig på 

styrdokumenten: läraren ska anpassa undervisningen efter varje elevs bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (se sid 10) Detta är inget nytt under solen, utan har enligt 

Heith (se sid 13) betraktats som erfarenhetspedagogik sedan tidigare. Skillnaden är nu att de 

lärare som inte känner till den nya tekniken, kan inte utgå från den och därför kan heller inte 

erfarenhetspedagogik utövas.  

    Jag finner också fog för dessa tankar i UNESCO:s riktlinjer inför kommande 

lärarutbildning, där det betonas följande om den digitala kompetensen; att läraren ska ha goda 

kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar, vad den spelar för roll och vilka 

möjligheter den ger. (se sid 14) Att hävda att man som lärare inte hinner med i utvecklingen 

gällande teknik och media är egentligen fel och varje lärare bör efter bästa förmåga följa med 

i tiden. Eftersom kulturvanor är i ständig förändring, (se sid 10) och det enligt min studie är 

lättare att vara uppdaterad, om man ständigt uppdaterar sig, ser det dystert ut för dem som inte 

hängt med i utvecklingen de senaste 15 åren.  

    Om lärare inte accepterar mediernas och konsumtions-kulturens roll i ungdomars liv, 

förnekas ungdomars socialisation och identitetsskapande. För att kunna hjälpa ungdomar att 

hitta strategier och på så sätt kunna ifrågasätta och kritiskt granska konsumtionen, måste 

vuxna förstå mediernas och konsumtionskulturens attraktionskraft. (se sid 9) Även detta 

fallerar och kan leda till frustration och ilska om inte läraren är någorlunda uppdaterad och 

följer med i ungdomars konsumtion. I läroplanen beskrivs vad eleverna ska klara gällande den 

komplexa verkligheten, med en snabb förändringstakt och ett stort informationsflöde. Om 

läraren väljer att ta avstånd och har en överlägsen attityd till att följa med i utvecklingen, 

kommer klyftan mellan eleven och lärarens repertoarer att vara alldeles för bred, vilket i sin 

tur minskar elevernas möjligheter till att utveckla kommunicerandet och få tilltro till sin 

språkliga förmåga.  

5.2 Resultatets tillförlitlighet och hållbarhet 

Slutligen vill jag kommentera studiens tillförlitlighet och vad som kunde eller borde ha utförts 

annorlunda. Trots att jag känner mig nöjd med studien, finns det alltid detaljer där hanteringen 

kunde ha skett på ett annat sätt. Insamlingen av relevant, tidigare forskning var inte enkel, på 

grund av att det under de senaste åren, forskats mycket om IT i undervisningen. Det fanns 

mängder av material som var intressant och som kunde kopplas till studien, men av 
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utrymmesskäl har information sållats hårt. Anmärkningsvärt gällande tidigare forskning är att 

delar av materialet finns tillgängligt på nätet och är därför enkelt att få tag i.  

    Jag har strävat efter att följa de premisser som gäller Grundad teori och att inte vika från 

dessa. Urvalet anses vara välbalanserat, med tanke på kriterierna; kön, ålder och antal år i 

yrket. Den enda kritik som bör riktas mot denna del, är att det under den sista, teoretiserande 

delen av resultatet kunde ha ingått fler intervjupersoner. Men med risk för att det bara skulle 

bli en upprepning av den tidigare deduktiva fasen, med nya koder och kategorier, valdes 

endast en intervjuperson för att kontrollera teorin.  

    Vid samtliga tillfällen har intervjupersonerna varit positiva och visat engagemang. Det har 

varit läraren som ordnat med platsen där intervjun ägt rum och även detta bidrar till en ökad 

reliabilitet. Även faktorer som att intervjuerna spelats in på mp3 och att transkriberingen sänts 

till de intervjuade, för påseende, höjer studiens reliabilitet. Underlagen för intervjuerna har 

fungerat bra och jag anser även att frågorna väl besvarat syftet med studien. Längden på 

intervjuerna som ligger runt 30 min, tyder på att intervjuerna inte varit ett hastverk, utan 

intervjupersonerna har fått chansen att komma till tals och tala till punkt. Intervjusituationerna 

förändrades även under denna halvtimme och inspelningssituationen var mindre spänd när 

intervjun pågått en stund.   

    Att knyta studien till läroplansteorin är en viktig del av arbetet och avsnittet gällande 

UNESCO:s och EU:s riktlinjer ger studien den tyngd som annars hade saknats. Där anar man 

den framtida pedagogiska linjen gällande den digitala klyftan som skolan måste överbrygga.  

    Arbetet har givit mig värdefull kunskap om hur mitt förhållningssätt till min egen kunskap 

gällande ny teknik och media bör vara, men även mina tankar om andra lärares kunskap. Det 

finns ingen möjlighet att kunna vara uppdaterad gällande allt som är nytt, utan vi måste ta 

hjälp av varandra.   
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I 

Bilaga 1 

Underlag till första intervjun    Bilaga 1 

 

1. Berätta om hur gammal du är och var du studerat till lärare och hur många år du arbetat. 

Vilka är dina styrkor inom svenskämnet? 

  

2. Hur vill du beskriva utvecklingen gällande litteratur, kultur och teknik under de senaste 10-

15 åren? Hur hanterar du detta och på vilket sätt har du förändrat din undervisning med tanke 

på förändringarna? Vad önskar du att det fanns mer tid till?  

  

3. Hur förnyar du dig som lärare gällande nya medier i undervisningen? Vilka nya medier 

känner du till och använder dig av? Vilka nya medier skulle du vilja känna till? Har du gått 

någon utbildning/kompetensutveckling inom detta område? 

  

4. Tankar om elevens repertoar gällande de nya medierna? Vad tänker du när du hör ordet 

repertoar?  

  

5. Hur ”värderar” du elevernas kunskaper om medier som används i undervisningen som du 

själv inte har erfarenhet av? 

  

6. På vilket sätt kopplar du din undervisning till elevens erfarenheter? Hur, vad och varför 

arbetar du på det sättet?  

  

7. Hur tror du att det kommer att se ut om några år? Hur önskar du att det skulle se ut? 

  

8. Är det någon fråga som jag inte ställt som du förväntade dig att jag skulle ställa? Är det 

något du själv vill tillägga om detta problem? 

 



 

 

 

II 

Bilaga 2      Bilaga 2 

Förklara det vidgade textbegreppet före intervjun. 

 

Berätta om dig själv och ditt yrke. Antal år. Varför lärare? Varför svenska? 

 

Hur ser du på utvecklingen gällande media och teknik de senaste 15 åren? 

 

Vilka utbildningar inom teknik och media har du gått? 

 

Hur uppdaterad är du privat? 

 

Om du hade mer tid, skulle det vara annorlunda? 

 

Vilken teknik använder du i klassrummet? 

 

I kursplanen står följande: 

 

”På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas 

förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.” 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 

 

Hur tar du reda på vad eleverna har för intressen, förkunskaper och erfarenheter? 

 

Vad anser du om dataspel, TV-spel, communites, etc? 

 

Hur använder du dig av elevers intresse och erfarenheter i undervisningen? 

 

 

 

 



 

 

 

III 

I tidigare intervjuer: 

 

Oron för att det skrivna ordet försvinner mer och mer. Vilket föder en ny fråga inför 

kommande intervju: Skriver inte ungdomar mer idag än vad de någonsin gjort?  

 

Vilket leder till en ny fråga: Dataspelandet består av ord och där tittar de också på ord. Undrar 

vad som innefattas av att läsa? 

 

Gällande filmvisningen i engelskan är tekniken mycket bra på så vis att filmen kan köras med 

engelsk text eller utan text med engelskt tal, vilket skapar valmöjligheter och det är bra. Säger 

till och med att det är en stor fördel i engelskan att de lär sig mer engelskan än att titta i 

Workbook. Kan inte samma teknik användas i svenska? 

 

Problem med Internet och att man inte vet vad som är sanning. Det är en kamp att få dem att 

förstå att källkritiken är viktig. Följande fråga till nästa intervju: Är det en kamp? Hur går 

pedagogen till väga för att nå eleverna gällande sanningar på Internet? 

 

Är det en kamp? Hur går pedagogen till väga för att nå eleverna gällande sanningar på 

Internet? 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV 

Bilaga 3 

Bilaga 3  

 

Lärare 4  

Man, 30 år med 4 år i yrket. Undervisar i de samhällsorienterande ämnena och svenska. 

Brinner för skriftlig text. Stabil och bekväm. Vet om sina brister och döljer dem inte.  

    Sa: -Kreativiteten hämmas inte av att du lär dig skriva korrekt. 

    Lärare 4 säger att det har skett en enorm utveckling, speciellt gällande datorn och fokus då 

på Internet.  Han hänger med i nyhetsflödet via tidningar och TV och önskar att eleverna 

hängde med mer genom dessa två medier. Skulle vilja vara mer insatt i elevers vanor på nätet 

vilket kanske har med tidsbrist att göra, men tror mer att det beror på intresse. Följer hellre 

med i TV och tidningar än datorn. Han anser att all kommunikation är bra, men det påverkar 

språkriktigheten och säger att det skulle vara önskvärt att de skulle vara mer insatta i saker 

som händer, aktuella händelser. Han diskuterar mycket om risker och fördelar med 

användningen av media. Planeringen av varje tema bygger på att man diskuterar med eleverna 

om val av metod. Han diskuterar inte elevernas intressen gällande tv- och dataspel, forum, 

mm, antagligen för att det klassa som ett tidsfördriv och att de sitter med detta alldeles för 

mycket. Att de bara sitter framför datorn, är något man säger. Han har även hört detta från 

föräldrarna. Det finns en syn på det som man kanske skulle vända och använda sig av istället. 

Spelar inget själv och är medveten om att han är färgad av det.  

    När det tar mycket fokus och tid och om det leder till allvarliga saker så är ett 

mobiltelefonförbud bra och eleverna klarar skolan utan att ha telefon. Ungdomar skriver mer, 

men det saknar kvalitet, kraftig förändring. Han anser att som lärare måste man vara insatt i 

elevernas medievanor, men det handlar om pengar och resurser. Det behövs fler datorer och 

att man vågar använda sig av deras medievanor. Det är en så stor del av deras liv och tid. 

Grundattityden måste förändras och att kopplingen blir tydligare och att man ser nyttan 

istället för hindren. 

 

Lärare 5  

Man, 23 år och student, med viss erfarenhet av läraryrket under studietiden. Kommer att 

undervisa i svenska och engelska efter examen. Välartikulerad och teknikintresserad. 

Använder Internet till allt. 
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    Sa: - Har inte tänkt så mycket på detta. 

    Han anser att media genom tekniken har blivit mer tillgänglig och har lett till att man måste 

kunna sålla mer och att kunna många språk ger möjlighet att läsa nyheter från det landet 

nyheten kommer ifrån. Online-spel intresserar honom inte men däremot youtube-edu med 

bland annat föreläsningar från Yale. Har inte tid för spel men han lockas av strategispel, men 

tack vare kompisar så finns ändå en viss insikt i kulturen. Tror att man kan ha nytta av det i 

läraryrket. Talar om att man nästlar ihop talspråk och skriftspråk. Det är lättare att lära sig ett 

tredje språk om man kan fler språk och att kunna anpassa sitt språk tyder på språklig 

kompetens. Han anser att alla äldre ser på den nya tekniken som något negativt, och detta 

ända sedan Aristoteles tid. Han begränsar sig inte till ny media, utan försöker väva ihop den 

med de äldre media. Han berättar om ett högstadium och gymnasium som finns på Internet 

där den enda nackdelen är att man inte vet om eleven gjort läxan själv. Som skolan ser ut idag 

är det bra, men tanken fungerar inte alltid som det är tänkt. Det finns många hinder i skolan 

och man begränsas av att man ska vara på ett visst ställe.  

    Man får inget sammanhang av någonting när man använder sig av twitter, det komplicerar 

mer än vad det förenklar. Elever kan väldigt mycket när de kommer till skolan men han 

önskar att det var djupare kunskaper. Han hävdar att man är körd som lärare om man inte 

känner till elevens repertoar. Eleverna måste indoktrineras i skolans värld och vi tillåter dem 

inte att vara individer. De som låter eleverna använda Internet lär sig att det finns fler 

metoder. En skola där eleverna verkligen är fria kan komplicera det. Det är komplicerat att 

läraren inte kan lika mycket som eleven. Men det är viktigt att läraren vet var man kan hämta 

informationen. Frågan är om individualiseringen leder till att man ska vara insatt i var varje 

elev hämtar sin kunskap ifrån. Har inte funderat över dessa saker så mycket innan.  

 

Lärare 6  

Kvinna, 30 år med 5 år i yrket. Undervisar i de samhällsorienterande ämnena och svenska. 

Hämmad och hjälpt av en IT-teknisk man. En pedagogs skyldighet är att ha en hyfsad 

grundkoll om elevens repertoar. Har en lång önskelista på ny teknik och media i skolan. 

    Sa: - Det får ju inte bli Wikipedia-träsket. 

    Hon har gått en renodlad kurs i det vidgade textbegreppet och anser att lärarutbildningen 

varit en utbildning i framkant när det gäller den nya tekniken. Det var naturligt att använda 

den nya tekniken när hon kom ut på Vfu men är besviken på hur det ser ut när hon väl kom ut 

på skolan. Som lärare måste man hänga med och många gånger så kan eleverna mer än 



 

 

 

VI 

läraren. Kompetensen på skolan har väldigt stor spridning. Jag ser det som en tillgång men 

hävdar att det är en viss lathet att inte anamma det nya. Lärare är bekväma och en del tar inte 

tag i det. Hon tror att det beror på att det går för lång tid och då tar det emot. För varje 

generation som kommer så har man med sig mer i grunden.  

    Hon ser att felsökningen är enklare för de yngre. De är mycket modigare. Hon blir en 

renodlad svensklärare och kommenterar typsnitt, layout, rubriker, radavstånd, men tekniken i 

sig kan de själva. Eleverna behöver däremot en grundkurs i Word. Även om man inte 

behärskar elevens fritidsintresse, så kan det räcka med att ha en aning. Hon fångar upp, 

placerar in i något större. De har en del och hon har tre delar. Hon kan alltid lära sig av 

eleverna och anser att det är det som är det roliga med läraryrket att alla har mycket att lära av 

varandra. Hon berättar att eleverna fick i uppgift att använda sig av något medialt i sin 

redovisning och har funderingar om att Tv-spelet som projekt kanske skulle fungera.  

    Hon fastslår att Internet kan man aldrig komma ifrån, för den är det är den största källan 

just nu, men det är viktigt at de lär sig ta personliga kontakter och intervjua och ringa 

människor också. Hon använder den nya tekniken mycket och ser till att det är inbakat i 

projektarbeten. Väljer hellre ny teknik än en bok till varje elev i de fyra so-ämnena. Tekniken 

på skolan är en ekonomisk fråga och hon tror inte att många skulle använda det, för om man 

tycker det är jobbigt att göra en power point-presentation är det mycket mer arbete att planera 

en lektion på en interaktiv tavla. Man kan inte göra allt det man vill på en liten skola. Hon 

tycker inte att det tar mer tid att ta till sig det nya och har med det i projekten.  

    Mobiltelefonen kanske kan användas på ett nytt sätt. Internet har gynnat skolan med många 

bra hemsidor samt alla forum, till exempel krigsforum. Och att själv får lägga ut vad man 

publicerat betyder att man skriver något på riktigt. Eleverna måste nå ut med sitt budskap och 

inte bara skriva för läraren. Nackdelarna är risker som till exempel granskningsdelen, 

trovärdigheten och sanningshalten. Varför är en källa trovärdig? Wikipedia blir bättre och 

bättre men det viktiga är ju att hitta primärkällor.  

 

Lärare 7 

Kvinna, 27 år med två år i yrket. Undervisar i de samhällsorienterade ämnena, svenska och 

engelska. Hon brinner för det individuella lärandet. Ung och teknikintresserad.  

    Sa, efter att mp3 stängts av, att hon gärna vill spela World of Warcraft i sommar för att lära 

känna det spel som många av hennes elever spenderar sin fritid på.  



 

 

 

VII 

    Hon anser att det finns för lite tid för att individanpassa undervisning men vill ge dem mer 

ansvar för planering och vill inte lägga fram färdiga paket. Önskar att man kunde få in mer 

elevinflytande och tycker att det är viktigt att man hänger med i skolan gällande tekniken och 

det är jätte viktigt att de själva går ut i verkligheten för den personliga kontakten är viktig. 

Datorer och Internet är också viktigt att man uppdaterar för eleverna. Hon anser att engelskan 

fördjupas och det är jättebra. Det är däremot inte många som kan enkla 

ordbehandlingsprogram. Hon tycker att det är självklart att vi ska uppmuntra spelandet till en 

rimlig nivå, men en del spelar för länge och sover inget.  

    Hon säger att vi i skolan ska se till att datorn blir ett hjälpmedel och tillägger att det är 

viktigt med källkritiken. Anser sig själv vara uppdaterad. Är ung och klarar det mesta ganska 

bra. Skulle vilja spela datorspel för att få inblick i den värld som eleverna slukas av. Vill lyfta 

in spelen i undervisningen, för det finns mycket som vi kan använda där. Alla bör ta del av 

utvecklingen. Motstånd finns för att det ibland saknas balans men om man jobbar med barn 

och ungdomar är det viktigt att ta del av deras kultur. Svårt att förstå de äldre som inte bryr 

sig, för henne känns det som en självklarhet att ta del av det. Föräldraransvaret är stort och de 

bör följa med och se vilka sidor som barnen besöker. Hon upplever att många inte har koll på 

vad barnen gör. Man bör ha datorerna så att man ser vad barnen gör på datorn. Det finns de 

elever som kan och klarar av det men det finns de som inte klarar det. Det finns tillfällen då 

elever kommer till skolan och har sovit två timmar för att de spelat istället. Skrämmande att 

föräldrarna inte vet.  

    Man bör vara insatt i forum och communites för det är där mycket mobbing förekommer. 

Det verkar moraliskt korrekt att kränka någon på nätet, när man inte är öga mot öga, men det 

får inte ta tid från lektionerna, men vi måste veta om det och kanske på en lektion som 

Livskunskap där man talar om vad som är ok och vad som inte är det. Hon anser att de inte 

talar med varandra öga mot öga utan all kommunikation sker via nätet, man bör ta upp det till 

ytan och göra dem medvetna. Det är viktigt att även lyfta det för dem som inte använder det 

för den största delen använder bilddagboken. Det är fruktansvärt att se hur elaka eleverna kan 

vara på nätet.  

    Hon tror att spelandet, sms, kommer att öka, språket förändras, fruktansvärt med 

förkortningar och koder. Hon anser att det är en explosion. Inte negativt men det är viktigt att 

svenskläraren håller fast vid det korrekta språket. Slang, invandrarspråk, förkortningar, 

talspråk. Den formella skriften måste de träna på jättemycket och hon tycker att läraren 

medvetet ska korrigera dem och hjälpa dem hitta balansen mellan när man ska använda det 

ena eller det andra. Önskar sig tillgång till den nya tekniken på skolan för det är ont om 
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resurser. Hon anser att skolan ska låta bli att köpa in böcker, istället ska man använda den 

litteratur som finns på biblioteket och Internet. Tror att det blir svårare i framtiden för det 

krävs mer av läraren ju mer utvecklingen går framåt. Men om man håller sig uppdaterad blir 

det inga problem. Jättespännande ämne och längtar efter att få läsa min uppsats. 

 


