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ABSTRAKT 
 
Detta arbete är en fallstudie som har till syfte att identifiera och utvärdera mediepedago-
giska arbetssätt i gymnasieskolan med hjälp av IT. Studien har utförts under ett läsår 
med en klass som tilldelats egna bärbara datorer. Under året har jag undervisat klassen i 
programhantering samtidigt som jag periodvis har deltagit som observatör i klassens un-
dervisning i andra ämnen. Jag har sedan i samråd med undervisande lärare valt ut några 
alternativa arbetssätt som vi har provat. De arbetssätt som vi har använt oss av är Wiki, 
video, stillbilder i kombination med eget ljud samt tidning och broschyr. Eleverna har 
också fått kunskaper i hur man använder Internet som informationskälla på ett kritiskt 
och korrekt sätt. Utvärderingen av de olika arbetssätten utfördes med hjälp av en enkät. 
Den visade att alla var positiva till att arbeta på alternativa sätt och att de arbetssätt vi 
provat var väl lämpade då de tillåter såväl kreativitet och kommunikation som samarbete 
över ämnesgränser. Både elever och lärare visade sig positiva till en fortsatt användning 
av alternativa arbetssätt. Eleverna har under året byggt upp tillräckliga kunskaper för en 
fortsättning medan flertalet lärare inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att klara av 
en fortsättning på egen hand. 
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1. Introduktion 
IT, informationsteknik, beskrivs i Nationalencyklopedin som ett samlingsbegrepp för 

tekniska möjligheter tack vare samverkan mellan datateknik och telekommunikation. 

Datorer möjliggör omvandling av digitala data mellan olika medier såsom text, tal, ljud 

bild och video. Tillsammans med Internet ger de möjlighet till global kommunikation 

och insamling, lagring och bearbetning av digitala data. (Nationalencyklopedin, 2009) 

 

Forskning om lärande och IT har pågått länge. Redan 1997 startade KK-stiftelsens 

forskningsprogram LearnIT som är förlagt till Göteborgs universitet men har många 

kopplingar till andra forskningsmiljöer, såväl i Sverige som utomlands. Programmets 

vetenskapliga uppföljning kommer att presenteras hösten 2009 men under en konferens i 

Göteborg i juni 2008 var forskarna ense om att informations- och kommunikationstekni-

ken innebär en samhällsomvandling som man jämför med boktryckarkonsten och elekt-

ricitetens tillkomst. Skolan har dock inte förändrats i takt med samhället och undervis-

ningen präglas fortfarande av en lärobokskultur. (Grönblad, 2008)  

 

Den skola där jag arbetar ligger i en kommun som deltog i Itis-satsningen 2000. Dator-

tätheten är hög men trots det har användandet av datorer varit ganska traditionellt. För 

att öka användningen av IT togs därför i Gymnasienämnden, våren 2008, beslutet att 

eleverna som började i årskurs 1 2008 på NV-programmet skulle utrustas med bärbara 

datorer. Eleverna på detta program kommer till stor del att gå vidare till högre studier 

som kräver goda datorkunskaper. Det gav också möjlighet att utveckla lärandet genom 

mediepedagogiska metoder då tekniken var tillgänglig på alla lektioner. En möjlighet 

som jag kände att jag ville ta vara på då jag tilldelades kursen i min undervisning. Jag 

har sedan tidigare en kandidatexamen i Informatik efter att ha läst Multimedaprogram-

met och mediepedagogik har sedan jag började undervisa, blivit ett område som jag hy-

ser ett stort intresse för. Skolledningen var positiv till mina planer att prova mediepeda-

gogiska arbetssätt och att använda mina erfarenheter i mitt examensarbete. För att få en 

god utdelning krävdes också att samtliga lärare använde sig av nya arbetssätt där elever-

na fick använda datorn på ett varierat sätt i undervisningen. Detta kräver kunskap om 
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både vad man kan göra och hur. En inventering av lärarnas kunskaper visade att dessa 

var begränsade. Det bestämdes därför att jag skulle och utveckla ett samarbete med 

andra ämneslärare där jag skulle därmed bistå med kunskaper om mediepedagogiska ar-

betssätt och tekniskt kunnande som övriga lärare inte hade.  

2. Bakgrund 
Med utgångspunkt från studiens syfte började jag mitt arbete med att söka och studera 

relevant tidigare forskning och litteratur. Min tanke var att belysa följande teman: tidiga-

re forskning om IT i skolan och dess berättigande samt metoder, verktyg och rent kon-

kreta arbetssätt som skulle kunna användas i min undersökning. Jag knyter an till dessa i 

diskussionen. 

2.1 IT i skolan 

Sverige har sedan länge sett sig om en ledande nation inom IT. Redan år 2000 överläm-

nades en proposition till riksdagen där man framhöll att ” …övergången till informa-

tions- och kunskapssamhället skulle omfatta nationen i dess helhet och att alla medbor-

gare skulle kunna dra nytta av IT:s möjligheter.” (Prop. 1999/2000:86) 1999-2002 

genomfördes det nationella programmet Itis – IT i skolan. Programmet hade till syfte att 

stimulera användandet av IT i skolan. En tanke var också att stimulera till användning i 

undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. I rapporten ”ITiS –En statlig satsning på IT 

i skolan” finns tre fallstudier rapporterade. Här finns uttalanden som vittnar om de hin-

der som kan föreligga för att kunna använda IT i skolan som ett pedagogiskt verktyg: 

otillräckliga kunskaper och för lite tid för uppdatering samt rädsla för tekniska problem. 

Det anses också tidskrävande att söka efter undervisningsmaterial och länkar. (Rapport 

2001/02:4)  

 

På senare tid har ett antal studier och forskningsprojekt genomförts inom området IT i 

skolan. 2007 gavs av Myndigheten för skolutveckling i uppdrag åt Torbjörn Skarin att 

granska ett större antal av dessa. Skarins analys visar att det inte föreligger något auto-

matiskt samband mellan IT-användande och resultat. Då IT används i ett pedagogiskt 

sammanhang finns dock ett tydligt samband mellan IT-användande och mätbara 
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och/eller upplevda resultat. Skarin påpekar också att ett antal förutsättningar måste fin-

nas för att uppnå positiva effekter. Dit hör strategier för IT-användning såväl som lära-

ren och dennes pedagogiska förhållningssätt till IT. (Skarin, 2007) 

 

En stor mängd av de rapporter som Skarin analyserat visar tydliga tecken på att IT i lä-

randet ökar elevernas motivation och engagemang. Man har också funnit klara tecken på 

positiva effekter för elevers lärande och prestationer i de fall där IT varit ett normalt in-

slag i klassrummet. Flera studier visar också tydligt att visuella digitala tekniker såsom 

animationer, simuleringar och rörliga bilder engagerar eleven och förstärker den teore-

tiska förståelsen. IT har också visat sig främja lärandet till ett mer elevcentrerat sätt att 

arbeta. (a.a) 

 

Lars-Erik Jonsson skriver i sin doktorsavhandling ”Appropriating technologies in educa-

tional practices” om införandet av i IT som ett nödvändigt verktyg i såväl affärsverk-

samhet som sociala aktiviteter. Självfallet gäller detta även skolan menar Jonsson. Dock 

är argumenten för en ökning av IT-utrustning inom utbildning oftast: snabbare, bättre 

och billigare. De är inte fokuserade på att utforska verkliga behov såsom pedagogiska 

metoder. (Jonsson, 2004) 

2.2 Lärares kunskaper i IT 

En viktig faktor i användandet av IT i undervisningen är lärarens kunskaper. Vi institu-

tionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet pågår forskning för att stu-

dera sambandet mellan lärande och informationsteknik. Forskningsprogrammet heter 

LearnIT och drivs i samarbete med KK-stiftelsen. Under våren 2004 genomfördes en 

undersökning med syftet att ta reda på om lärarstuderande lär sig använda IT som ett pe-

dagogiskt verktyg och deras attityder till att använda IT i sin framtida yrkesutövning. 

(Göteborgs universitet) Undersökningen genomfördes med studenter som påbörjat sina 

studier 2000 och 2001. Man kom fram till följande resultat:  

”Svaren på frågan hur ofta man använder IT i lärarutbildningen visar att IT används 

för att söka information och att skriva och bearbeta texter. Däremot arbetar man sällan 

med att planlägga och följa den egna lärprocessen (aldrig 63%), delta i diskussions-
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grupper med handledare, lärare eller medstudenter (aldrig 71%), arbeta med IT base-

rade läromedel (aldrig 62%), använda bild, film eller ljudproduktion (aldrig 79%) och 

använda presentationsprogram 

(aldrig 72%).” LÄRARSTUDERANDE OCH IT 2004 sid.9 

 

Påståendet om att ” ”kunskaper och erfarenheter om hur IT kan användas som ett peda-

gogiskt verktyg förmedlas på ett bra sätt” svarar studenter med ingångsår 2001 till 66% 

att det stämmer inte alls eller i låg grad. (a.a) 

 

2.3 Mediepedagogik  

Ämnesområdet mediepedagogik är svårt att precisera, det konstaterar Margareta Rönn-

berg i sin bok ”Vad är mediepedagogik”.(Rönnberg, 2003) Kristina Hansson som är 

verksamhetsledare vid Centrum för media och IT i Piteå förklarar mediepedagogik i sin 

bok ”Lära av varandra” på följande sätt: 

 ”Mediepedagogik innebär att använda olika medier som inspiration och led i elevens 

läro- och utvecklingsprocess. Media, estetik och pedagogik fungerar i samspel. Det kan 

ske genom upplevelser där eleven tar del av olika estetiska uttrycksformer som till ex-

empel stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia, men också genom elevens eget skapan-

de med olika medieredskap. Informationstekniken (IT) i skolan betraktar jag idag som 

en självklar del av mediepedagogiken.” (Hansson, 2004. s. 16)  
 

Trots att behovet av mediekunskaper har konstaterats av såväl politiker som forskare och 

lärare under ett stort antal år och att man i debatter talat mycket om vikten av att medier-

na förs in i lärarutbildningarna har inte mycket hänt i verkligheten. Anledningen till det-

ta anger Margareta Rönnberg vara flera. En av dessa är en enligt Rönnberg lärarnas kun-

skaper. De flesta lärare har inga kunskaper i ämnet och tycker att det räcker om eleverna 

använder medierna på fritiden. Man har satt ett likhetstecken mellan medier och unga 

och anser att endast ett generationsskifte kan generera ett nytänkande. Tyvärr är det inte 

så enkelt konstaterar Rönnberg. Ett påstående som hon grundar på studier som gjorts 

utomlands som visar att yngre är ännu mer rigida än de äldre då de är osäkra i sin yrkes-

roll. (Rönnberg, 2003)  



 

 7 

 

Framtiden för mediepedagogik ser dock enligt Rönnberg ljus ut. Om inte så riskerar sko-

lan att hamna i ett ”samhälleligt bakvatten”. Lösningen är att utforma de pedagogiska 

målen på ett bra sätt. Mediepedagogiken är interdisciplinär till sin art och har en ämnes-

övergripande karaktär vilket medför en risk att ”ingen åtar sig uppgiften, eftersom alla 

borde göra det”. (a.a) 

 

Rönnberg föreslår ett obligatoriskt ämnesövergripande inslag i skolan som bör heta Me-

diekommunkation. Det skall syfta till att öka elevernas förståelse hur media är organise-

rade, arbetar, producerar innehåll och bidrar till att skapa verklighet. Eleverna skall 

dessutom stimuleras att själva skapa medieuttryck, kommunicera och förstå andras 

kommunikationsansträngningar. Det är en viktig del för att förstå och bearbeta världen. 

(a.a)  

 

Helena Danielsson skriver i sin doktorsavhandling ”Att lära med media” om lust och 

drivkraft. Hon berättar att det medieskapande hon har studerat har uppfattats som lust-

fyllt och att den offentliga visningssituationen gett eleverna den feedback som krävs för 

att orka producera. En annan drivkraft beskriver Danielsson är att få förena nytta med 

nöje. Lusten fanns i att få göra något annat än traditionell skolverksamhet, media har 

drag av fritid. (Danielsson, 2002) 

 

Helena Danielsson har också undersökt hur elever som arbetar med medieskapande fin-

ner det utmanande. Här visade resultatet att våga något var den största utmaningen. Det 

kunde vara att ta ansvar för dyr utrustning, våga stå inför andra människor eller att våga 

ta kontakt med någon myndighet. Danielssons egna observationer under undersökningen 

visar att vissa elever fick en mer aktiv roll i klassen och att elever växte i nya positioner i 

gruppen vilket stärkte självkänslan. Hon kunde också se hur elever gick in i en lärarroll 

gentemot andra elever och i vissa fall även mot läraren då det händer att eleverna kan 

mer än läraren. Detta sågs som negativt av en del lärare som ansåg sig ha för lite kun-

skap för att ge handledning i mediearbete och därmed skulle man förlora ”respekt” även 
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i annan undervisning. Pedagogers bristande mediekompetens leder därmed till att man 

hellre avstår från mediearbete för att undvika en ny lärarroll. (a.a) 

 

2.4 Medier och dess verktyg 

Ordet medium betyder mellan och avser en förbindelse, en överföringsteknik mellan 

människor. Skolans viktigaste medium är fortfarande lärarens och elevens samtal. En 

muntlig kommunikation ansikte mot ansikte ömsesidigt med parterna närvarande i tid 

och rum. Margareta Rönnberg ger dock ytterligare en förklaring till begreppet. Ett tek-

niskt mellanled eller överföringskanal i en kommunikationsprocess. Den medger åter-

givning, spridning, mångfaldigande, varseblivning, bearbetning och lagring av informa-

tion. Den kan ske indirekt i tid och rum med mottagarna på skilda ställen. (Rönnberg, 

2003) 

 

Den kommunikation som det tekniska mediet möjliggör kan vara av individuell eller av 

masskaraktär. Exempel på massmedier är böcker, tidningar, radio, TV och Internets 

hemsidor. Individuella exempel är e-mail och telefon. Den tekniska utvecklingen har 

gjort att de flesta av massmedierna numera är interaktiva. Internet är ett övergripande 

medium där man kan utföra många olika typer av kommunikation. Den kan vara såväl 

mellanmänsklig som massmedierad och kallas därför ”dialogisk masskommunikation”. 

(Rönnberg, 2003, sid. 15) 

 

När det gäller själva produktionen av informationen är det verktyg som används. Datorn 

är ett verktyg som kan vara både en kanal för spridning av information och ett produk-

tionsverktyg. Datorn ger eleverna möjlighet att gestalta och sedan sprida sina verk såsom 

videofilmande, radioprogram, ritande, musikskapande eller multimedieproduktioner, 

som i sin tur kräver verktyg.  Egen medieproduktion har enligt Margareta Rönnberg ett 

sätt för eleverna att lära sig mer. Dels om sig själva och sociala relationer men också om 

samhället. (a.a) 
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2.5 Publicistiskt arbetssätt 

Datorer och datoranvändning i skolan handlar ofta om förbud och tekniska lösningar. 

Under gynnsamma förhållanden har man en annan attityd till apparaterna och inser dess 

möjligheter, både som verktyg och som medel för att underlätta kommunikation och lä-

rande. Barn och unga använder datorer till största delen för att kommunicera och publi-

cera. Människan är en kommunicerande och social varelse och möjligheten för ungdo-

mar att kommunicera och göra sig synliga för omvärlden ger en stark motivation och 

belöning. För inte så länge sedan krävdes det stora insatser för att publicera elevarbeten. 

Idag finns många olika uttrycksmedel i form av skriven text och bilder såväl som ljud 

och video. (Åkerlund, 2008) 

2.5.1 Wiki 

En wiki är ett gemensamt dokument på webben för flera användare. För att förklara hur 

en sådan fungerar tar Dan Åkerlund (2008) upp uppslagsverket Wikipedia som exempel. 

Där kan alla lägga in texter och gå in och ändra i de texter som redan finns. Man kan 

också titta på den historiska utvecklingen av ett dokument. En wiki behöver inte var ett 

uppslagsverk och den måste inte heller var öppen för alla. Om man arbetar med en wiki i 

en klass kan man lägga in ett gemensamt lösenord. Enligt Åkerlund är en wiki det per-

fekta verktyget för att skapa en mer statisk webbresurs. Den är också perfekt för att be-

skriva en mer eller mindre komplex händelse där många elever kan vara med och delta. 

Andra elever kan också ta över sidan och bygga på med information. En wiki kan också 

användas till gemensamma berättelser, någon börjar och sedan fyller man på var man 

vill i texten. Man kan ändra och stryka. Den kan också användas till filmmanus eller 

sångtexter. (Åkerlund, 2008) 

2.5.2 Film 

Medieproduktion i form av eget filmande innefattar enligt Margareta Rönnberg uttrycks-

former som kollektivt kroppsligt agerande vilket utvecklar en social kreativitet utöver 

det verbala. Videoskapande förutsätter också ett samarbete mellan flera individer. Ele-

verna tränas därmed i att kompromissa och kommunicera för att nå en slutprodukt. Vi-

deo och radioproduktion underlättar dessutom för elever att ge sig ut i vuxenvärlden. Det 
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ger möjlighet att intervjua exempelvis politiker eller andra vuxna och man kan gestalta 

olika miljöer. (Rönnberg, 2003)  

 

En stor del av arbetet med film rör sig om teknik. Dels om de tekniska föremålen och 

hur man använder dem men också om filmandets teknik med bildutsnitt, kamerarörelser, 

rekvisita och berättarteknik. Kraven på utrustning och planering varierar beroende på 

filmens genre. (Åkerlund, 2008)  

2.5.3 Tidning 

Att redovisa i form av tidning kräver kunskap om grafisk struktur. Alla artiklar i en tid-

ning börjar med en rubrik. Ibland förekommer också en underrubrik. Därefter följer det 

som kallas ingress som har till uppgift att locka till vidare läsning. Sedan kommer själva 

brödtexten. De olika delarna skrivs med olika teckensnitt. I brödtexten är det vanligast 

med ett teckensnitt om har serifer (klackar) såsom Times New Roman eller Garamond. I 

rubriken har man inte sällan ett teckensnitt som är rakt, utan klackar såsom Arial eller 

Helvetica. Texterna i en tidning kompletteras ofta av bilder. Bilder som publiceras i en 

tidning har till uppgift att förstärka budskapet. Här är det viktigt att ha kännedom om de 

olika regler som gäller, såsom etiska och juridiska. (Åkerlund, 2008) 

2.5.4 Ljud 

Ljudinspelningar av röster och musik kan förmedla mycket mer än det skrivna ordet. För 

att göra ljudinspelningar krävs även här en viss teknik. Gratisprogrammet Audacity är ett 

utmärkt verktyg för att spela in och redigera ljud. Här finns också möjligheten att lägga 

flera ljud på varandra. (Åkerlund, 2008) 

 

2.6 Internet  

Internet har blivit en allt större källa till information. Det innebär att vi måste kunna lita 

på att den information vi hittar är sann. Ingenjörsvetenskapsakademien skriver i sin rap-

port ”Internetframsyn ur ett användarperspektiv” om den ”mogne” internetanvändaren. 

Med det menas att man tar eget ansvar och har ett mediekritiskt tänkande. Man måste 

också ha respekt för såväl sin egen som andras integritet. Det gäller också att se till den 
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personliga såväl som den juridiska integriteten, att ifrågasätta vad som händer med bil-

der och information som man lägger ut på Internet och att veta vem som äger informa-

tion och bilder. I rapporten skriver man också om skolan och lärandet. Internet beskrivs 

som en gigantisk lärobok som till stora delar spås ersätta läroböcker i framtiden. Det blir 

också allt vanligare att elever och lärare själva bygger kunskap som bli tillgänglig via 

Internet. (Ingenjörsvetenskapsakademien, 2008) 

 

Horizon project är ett löpande projekt vars mål är att hitta och redogöra för teknologi 

som har inflytande på undervisning, lärande, forskning och kreativa uttryckssätt. I deras 

årligen utkommande rapport ”Horizon Report” skriver man om problemet med att da-

gens studenter är annorlunda men mycket av studiematerialet är det inte. Skolorna an-

vänder material som togs fram för flera decennier sedan trots att dagens studenter kom-

mer till skolan med helt andra erfarenheter än för 20 år sedan och de arbetar också på ett 

annat sätt. Man menar att vi måste ta fram nya modeller för lärande som är mer attrakti-

va för den yngre generationen. Dagens studenter vill vara aktiva deltagare i lärprocessen 

inte bara passiva lyssnare. De är vana vid att information och kunskap finns tillgängliga i 

deras fingertoppar. (The Horizon Report, 2009) 

 

Mats B Andersson skriver i sin doktorsavhandling ”Allestädes närvarande kunskap – om 

webbplatser som informativt stöd” att informationssamhället ställer nya krav på männi-

skors förmåga att ta till sig information och kunskap. Internet får en ökad betydelse i 

samhället och avhandlingen syftar till att belysa hur Internet används och kan användas 

som en källa till kunskap. En del av studien handlar om person plus webb och den visar 

att studenter med tillgång till Internet kan agera på en högre kunskapsnivå. Kunskapstill-

skottet redovisas i tre kategorier. Den första är användningen av Internet som ett externt 

minne. Man behöver inte lära in fakta som lätt kan hämtas på webben. Den andra är som 

kontroll eller facit, att bekräfta en tveksam inställning i ett ämnesområde. Den tredje 

handlar om vägledning. Här handlar det om resurser som kan ge vägledning eller föreslå 

exempel samt material som kan agera som förebild. Andersson drar härmed slutsatsen 

att dessa möjligheter som redan är bekanta för studenterna bör uppmärksammas av ett 

utbildningssystem med traditionell kunskapssyn för att utveckla utbildningen. Han me-
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nar att studenten skall erbjudas att lösa uppgifter med stöd av webbaserade hjäpmedel 

och drar här parallellen till att matematikundervisningen tillhandahåller kalkylatorer och 

linjaler. Det borde vara lika naturligt att låta tillgängliga informationsresurser vara ett 

stöd i andra ämnen. Anderson motiverar detta med att om skolan är tänkt att förbereda 

för livet utanför skolan är det också rimligt att det är tillåtet att använda de hjälpmedel 

som existerar och träna eleverna i att använda dem. (Andersson, 2005) 

.  

3. Pedagogiska teorier 
Pedagogik innebär kunskaper och metoder som tillämpas i undervisning och forskning. 

(Nationalencyklopedin, 2009)  

3.1 Behaviorism och kognitivism 

Dan Åkerman (2008) tar i sin bok ”Publicistiska arbetssätt upp olika pedagogiska inrikt-

ningar och hur de passar in när det gäller lärande genom kommunikation och publice-

ring. Han börjar med att ta upp behaviorismen som bygger på experiment av Borrhus 

Fredric Skinner och Ivan Pavlov. Det handlar om hur biologiska varelser reagerar på 

stimuli och respons. Här drar han parallellen till våra traditionella sätt att lära i form av 

skriftliga prov och betyg. Han tar också upp det som han kallar ”guldstjärnemetoden”, 

där guldstjärnan som delades ut när man uppnått ett gott resultat tjänade som en upp-

muntran och morot. När det gäller datorprogram i skolan som bygger på behaviorismen 

nämns olika drill och inlärningsprogram där man fick poäng eller en glad melodi om 

man gjort rätt. En annan inriktning som tas upp är det kognitiva perspektivet. Här dras 

parallellen till Jean Piaget som går ut på att barn skapar sin egen kunskap och att läraren 

inte skall föreläsa utan stimulera elevens egna undersökningar. Barnet skall själv söka 

kunskap genom att testa hypoteser och göra experiment och korrigera sitt tänkande efter 

de observationer som görs. Detta kopplas till dagens skola där det på senare år blivit allt 

vanligare att eleverna skall söka sin egen kunskap och göra små forskningsarbeten. Den 

pedagogiska tanken bygger på konsten att lära på egen hand. Resultatet produceras en-

dast för läraren eller möjligen klasskamraterna. (Åkerman, 2008) 
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3.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv ligger utanför vår biologiska 

kropp och är därmed exosomatisk. Människans biologiska begränsningar fungerar som 

en drivkraft att producera kunskap och kulturella resurser för att kringgå de hinder som 

upplevs. (Gauvain, 1998 se Säljö 2000, s. 20)  Människan som art har inte utvecklats 

speciellt mycket i biologisk bemärkelse de senaste årtusendena. Ändå har betydande för-

ändringar skett i våra intellektuella och fysiska färdigheter och kunskaper. Ur ett socio-

kulturellt perspektiv beror det på de redskap och verktyg vi använder för att bearbeta och 

observera omvärlden samt den kollektiva kunskap som byggts upp. Vi har skapat en kul-

tur som innehåller hjälpmedel som gör att vi kan hantera omvärlden på ett sätt som våra 

förfäder inte ens kunder föreställa sig. Roger Säljö beskriver dessa redskap med ordet 

artefakter och han tar upp exempel som verktyg för mätning och vägning, informatioins- 

och kommunikationsteknologi samt fortskaffningsmedel. (Säljö, 2000)   

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är också kommunikation cent-

ralt. Kommunikation är det som gör individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Den 

mänskliga kommunikationen bygger på tänkandet som en länk mellan individen och 

omvärlden. Tänkandet är situerat och sker med hjälp av sociala praktiker och kulturella 

redskap såsom språk, bilder, penna, papper, böcker, mikroskop osv. såväl som med ögon 

och händer. Säljö tar upp begreppet ”appropriera” och refererar här till Vygotskys tanke 

att individen ständigt befinner sig under utveckling. Vi tillägnar oss hela tiden nya kun-

skaper som läggs till de vi redan har. Detta är ett dynamiskt sätt att betrakta människors 

utveckling som kan uttryckas som utvecklingsszon. Det innebär skillnaden mellan det 

man kan prestera ensam och de som kan klaras av med lite handledning av en vuxen el-

ler kamrater, för att så småningom klaras på egen hand. (Säljö, 2000)  

 

Olga Dysthe beskriver i boken Dialog, samspel och lärande (2003) också det sociokultu-

rella perspektivet på lärande. Hon skriver att viljan att lära beror på upplevelsen av me-

ningsfullhet och att det är avgörande att lärandet värdesätts av alla, inte bara läraren. 

Både hemmiljön och klassen är av betydelse. (Dysthe, 2003)  
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4. Syfte/problemformulering  
Syftet med arbetet är att undersöka vilka mediepedagogiska arbetssätt som lämpar sig 

för att integrera IT i undervisningen hos elever med bärbara datorer, samt att implemen-

tera dessa genom ett samarbete mellan medielärare och ämneslärare. Syftet är också att 

undersöka hur elever och ämneslärare har upplevt att arbeta med alternativa metoder och 

om de anser sig ha fått tillräckliga kunskaper för att fortsätta med alternativa arbetssätt 

på egen hand. Utifrån syftet vill jag undersöka följande frågeställningar: 

 

• Vilka mediepedagogiska arbetssätt lämpar sig att använda i undervisningen av 

elever med bärbara datorer? 

• Hur har elever och lärare upplevt att arbeta med mediepedagogiska arbetssätt i 

undervisningen? 

• Har arbetet lett till kunskaper hos elever och lärare som de kan använda i fort-

sättningen? 

5. Metod 
Utifrån problemformuleringen har jag valt att utforma undersökningen som en fallstudie 

som har till uppgift att belysa arbetet med att ta fram mediepedagogiska arbetssätt för att 

integrera IT i undervisningen hos en skolklass i årskurs 1 på gymnasiet som utrustats 

med bärbara datorer, samt att undersöka elever och lärares uppfattning om att använda 

mediepedagogiska arbetssätt i undervisningen.  

 

Att göra en fallstudie innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad 

grupp. Fallstudier används ofta när man vill studera processer och förändringar. I en fall-

studie använder man sig ofta av flera olika typer av information. Datainsamlingen kan 

kombineras av såväl intervjuer som observationer och enkäter. (Patel & Davidsson, 

2003) Enligt Sharan B Merriam används fallstudier inom pedagogiken ofta för att få en 

bild av specifika frågor som rör den pedagogiska tillämpningen (2009). Därmed passar 

metoden in på den undersökning som jag gjort. Att ta fram och ”testa” pedagogiska me-

toder som inte används traditionellt för att sedan undersöka resultatet. Resultatet av en 

fallstudie kan vara beskrivande, tolkande eller värderande och en fallstudie kan alltid 
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beskrivas utifrån hur slutrapporten ser ut. (Merriam, 2009) I mitt fall är slutrapporten en 

blandning av dessa tre då den beskriver ett händelseförlopp där mediepedagogiska ar-

betssätt väljs ut, testas och utvärderas. Fallstudier är enligt Meriam särskilt lämpade för 

pedagogisk utvärdering och då man behöver teoretisera kring de inblandade faktorerna 

(2009) I mitt fall kan man säga att resultatet beskriver teorier om vilka mediepedagogis-

ka metoder som är lämpliga/möjliga att använda i ett ämnesöverskridande arbetssätt och 

i vilka ämnen.  

5.1 Observation 

Observationer är en primär informationskälla i en fallundersökning. En deltagande ob-

servation genomförs genom att man är deltagande på plats. Det som skall observeras be-

ror på syftet med undersökningen. (Meriam, 2009) Den första observation som jag 

genomförde min undersökning var att följa eleverna i den traditionella undervisningen 

och ta del av innehåll och arbetssätt i de olika ämnena. Dessa observationer låg sedan till 

grund för de val av områden för mediepedagogiska arbetssätt som vi skulle genomföra. 

Observationerna utfördes genom att jag tillbringade 5 veckor under hösten med att följa 

eleverna i deras undervisning i olika ämnen. Den var relativt ostrukturerad vilket innebär 

jag inte hade något kodningsschema för att registrera specifika händelser utan bara ob-

serverade hur den traditionella undervisningen såg ut. (a.a) Observationerna gav mig 

idéer om hur vissa moment skulle kunna genomföras med hjälp av mediepedagogiska 

arbetssätt. Resultatet ledde till diskussioner och överenskommelser med undervisande 

lärare om hur vi skulle kunna samarbeta med något kommande moment i kursen. Jag 

presenterade de alternativ jag funderat över och läraren bistod med kunskap om moment 

i kursen som skulle kunna passa in på något av dem. Dessa redovisas under rubriken ge-

nomförande. 

 

När vi senare genomförde de mediepedagogiska arbetssätten kunde jag observera ele-

vernas arbete under de olika momenten. Jag observerade saker som grupputveckling, 

självförtroende och lust liknande dem Helena Danielsson beskriver i sin undersökning. 

Här kan min roll mer liknas med det som Merriam kallar observatör – deltagare vilket 
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innebär att min roll som observatör är känd för gruppen, eleverna var medvetna om att 

vårt gemensamma arbete skulle resultera i mitt examensarbete. 

5.2 Enkät och intervju 

För att ta del av elevernas upplevelser av projektet valde jag att använda mig av en en-

kät. Här kan man använda sig av både strukturerade och ostrukturerade frågor och det är 

viktigt att tänka på frågornas utformning (Patel & Davidson, 2003.) Enkäten utformades 

så att den innehöll ett antal strukturerade frågor samt en öppen fråga där eleverna kunde 

berätta mer fritt. Varje fråga förseddes också med ett fält där egna kommentarer lätt 

kunde föras in eftersom enkäten var i digital form.  

 

Eftersom hela projektet har gått ut på att använda datorn för nya sätt att arbeta valde jag 

att utforma enkäten i form av en webbenkät. Webbenkäter är enligt Oscar Hultåker 

(2007) ett allt vanligare sätt att besvara enkäter. Det kan vara särskilt användbart när 

man vill göra en undersökning bland personer där man känner till e-postadressen. En 

förutsättning för att kunna genomföra webbenkäter är att deltagarna har tillgång till dator 

med internetuppkoppling. (Hultåker, 2007) Alla elever i undersökningen hade en bärbar 

dator med trådlös internetuppkoppling så det var inget problem. När man utformar 

webbenkäter är det viktigt att tänka på att alla svarsalternativ måste synas på använda-

rens bildskärm. Annars är det lätt att man hoppar över de alternativ man inte ser. Man 

kan också lägga in funktioner som kontrollerar att alla svar är ifyllda.(a.a) Det gjorde jag 

genom att man inte kunde gå vidare förrän man svarat på frågan. Hultåker påpekar också 

att det är viktigt att kontrollera logiken mellan frågor som styrs av tidigare svar och jag 

försökte att lägga frågorna i en så logisk ordning som möjligt.(a.a) 

 

Relationen mellan de tillfrågade och den som frågar är enligt Trost (2007) av största be-

tydelse. Det gäller att framstå i en så positiv dager som möjligt och att vara pålitlig. Det 

är också viktigt att de som svarar anser mitt uppdrag som viktigt. (Trost, 2007) Vi in-

samlande av information är det viktigt att man motiverar de personer som skall svara 

genom att klargöra syftet med undersökningen och klargöra varför personens bidrag är 

viktigt. (Patel & Davidsson, 2003) Under året har jag undervisat eleverna i programhan-
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tering tre dagar i veckan. Vi har därmed haft tid att bygga en god relation och de har hela 

tiden varit medvetna om att vårt arbete till viss del haft till syfte att integrera datorn i de-

ras övriga undervisning. De har också fått information om att jag skulle komma att an-

vända våra erfarenheter i mitt kommande examensarbete. Jag anser därför att de har 

klart för sig syftet med mitt insamlande av information och att de ser både sitt eget del-

tagande och mitt uppdrag som viktigt.   

 

Det är också angeläget att tala om på vilket sätt svaren kommer att användas, anonymt 

eller konfidentiellt. Om en enkät är anonym finns ingen identifiering och vi vet inte vem 

som har svarat vad. Med konfidentiellt menas att man vet vem som har deltagit och sva-

ra på frågorna men att det bara är frågeställaren som har tillgång till uppgifterna. (Patel 

& Davidsson, 2003) Som jag tidigare nämnt var eleverna hela tiden medvetna om vad 

svarens skulle användas till. De fick också veta att jag tack vare den digitala formen på 

enkäten inte skulle kunna urskilja vem som hade svarat vad vilket jag annars kunnat 

göra på exempelvis handstil.   

 

För att ta del av lärarnas upplevelser och kunskaper var min tanke att genomföra inter-

vjuer med de tre lärare som varit mest delaktiga i olika alternativa arbetssätt. Intervju är 

enligt Patel & Davidsson (2003) en teknik att samla information som bygger på frågor 

där man personligen träffar intervjupersonen för att ställa frågorna. Syftet med en kvali-

tativ intervju kan vara att identifiera egenskaper och uppfattningar och intervjuare och 

intervjuperson är båda medskapare i ett samtal. Frågorna som ställs har ofta en låg grad 

av standardisering vilket innebär att de ger utrymme för intervjupersonen att svara med 

egna ord. (Patel & Davidsson, 2003) På grund av tidsbrist fick jag istället i slutet av ter-

minen göra en enkät med fyra öppna frågor.  

5.3 Urval 

Innan man gör en studie måste man välja ut vilka som skall ingå i undersökningen. Den-

na grupp kallas population. Om inte hela populationen kan undersökas görs ett urval. 

Det kan göras på ett slumpmässigt eller icke slumpmässigt sätt. Ett sätt att göra ett icke 

slumpmässigt urval är ett så kallat ”bekvämlighetsurval”. Patel & Davidsson drar här en 
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parallell till Kajsa Vargs kända uttalande som går ut på att man tar det som finns till-

gängligt. (Patel & Davidsson, 2003) I mitt fall var urvalet givet då jag genomförde min 

studie i form av en fallstudie. En fallstudie innebär att man gör en studie på en mindre 

avgränsad grupp (a.a). Den grupp jag hade möjlighet att arbeta med gick i årskurs ett på 

naturvetenskapliga programmet. De hade av kommunens gymnasienämnd valts ut att 

erhålla bärbara datorer under hela sin gymnasietid och jag fick möjligheten att undervisa 

dem i datoranvändning med utökad tid. De lärare som ingick i undersökningen var själv-

fallet de som hade hand om undervisningen i klassen i andra ämnen.  

5.4 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att man undersöker det man har för avsikt att undersöka. Här har 

det stor betydelse hur instrumentet är utformat. Att frågan är ställd så att den mäter det 

den är avsedd att mäta. När det gäller reliabilitet menas hur tillförlitlig en undersökning 

är. En mätning som genomförs vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat om den 

genomförs vid ett annat tillfälle. Det kräver dock en statisk situation, vilket kan vara ett 

problem. Enligt Patel & Davidsson hör dessa termer hemma i kvantitativa studier. (Patel 

& Davidsson, 2003)  

 

När jag utformade min enkät försökte jag att i möjligaste mån utforma frågorna för att få 

svar på min frågställning. Ändringar gjordes ett flertal gånger efter rådfrågning med min 

handledare. Enkäten gav också möjlighet till egna kommentarer och hade en öppen fråga 

i slutet vilket gör den tämligen ostrukturerad i vissa delar. Om man ser till frågeställ-

ningen och undersökningen i sin helhet kan man konstatera att vi hann testa alldeles för 

få alternativa arbetssätt för att ge ett tillförlitligt svar.  

 

När det gäller reliabiliteten, trovärdigheten, så var tidpunkten för undersökningen noga 

utvald. Eleverna fick fylla i enkäten alldeles i slutet av terminen när vi hade genomfört 

alla moment vilket var en förutsättning. Alla fick göra undersökningen samtidigt i klass-

rummet. Eftersom det rörde sig om en totalt anonym attitydundersökning ser jag inga 

anledningar att ifrågasätta svarens trovärdighet.  
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5.5 Etik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har till syfte att vara vägledande då det gäll-

er avvägningen mellan forskningskravet och individskyddskravet. De är uppdelade i fyra 

allmänna huvudkrav. Dessa innebär att de som deltar i studien skall samtycka till detta 

samt upplysas om att deras deltagande i studien är frivillig och att de när som helst kan 

välja att avbryta. Om de väljer att avbryta deltagandet får inga påtryckningar göras. In-

formation skall också ges om allt som kan tänkas påverka deltagarens vilja att medverka. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Det kan enligt Patel & Davidsson vara att klargöra syftet med 

enkäten och undersökningen och relatera detta till individens egna mål och möjligheten 

att delta i något som kan leda till en förändring Det är också viktigt att deltagaren får 

veta på vilket sätt bidraget kommer att användas och om deltagandet är anonymt eller 

konfidentiellt. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

Jag berättade tidigt för mina elever att jag tänkte använda mig av de erfarenheter vi gjor-

de under året i mitt examensarbete. Det såg detta som något positivt som gav vårt arbete 

en extra tyngd. Jag informerade också om att vårt arbete skulle ligga till grund för en 

fortsatt utveckling av lärande och arbetssätt. Inför själva enkätundersökningen meddela-

de jag att det var frivilligt att delta och att undersökningen var anonym. Eftersom jag 

hade gjort enkäten i webbformat så kunde jag efter att ha valt bort möjligheten att identi-

fiera IP-nummer inte på något sätt ta reda på vem som hade svarat vad. När det gäller 

lärarna upplyste jag dem om att deras svar skulle ingå i mitt examensarbete och att jag 

där berättar att de är mina kollegor och att det skulle framgå i vilka ämnen jag undersökt 

och vilken klass. De var mycket positiva till att delge sina åsikter. 

 

6. Resultat 

6.1 Genomförande 

Genomförandet av projektet startade i början av höstterminen -08 med ett möte med de 

lärare som skulle undervisa de elever som hade tilldelats bärbara datorer. Även rektor 

deltog.  Här presenterade jag olika potentiella arbetssätt som jag hade hittat efter att jag 
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hade studerat litteratur, tidigare forskning och artiklar i tidningar och på Internet om me-

diepedagogiska arbetssätt som använts på andra skolor. Jag föreslog också ett ämnes-

överskridande arbetssätt där vi skulle samarbeta med hjälp av mediepedagogiska arbets-

sätt. Alla lärare var positivt inställda.  

6.1.1 Film 

 Läraren i fysik framförde tidigt ett önskemål om att eleverna skulle kunna illustrera sina 

laborationer i fysiken med hjälp av film. Han hade provat detta tidigare med en annan 

klass men det hela hade fallit på att eleverna inte hade någon handledning i själva arbetet 

med att filma. Varken fysikläraren eller eleverna hade de tekniska kunskaper som krävs 

såväl när det gäller kameror och redigeringsprogram som berättarteknik. Även läraren i 

svenska uttryckte ett behov av dessa kunskaper i avsnittet om drama i kursen Svenska A. 

 

Film blev alltså ett av de områden som jag såg som ett lämpligt alternativt arbetssätt att 

lära eleverna. Vi började med de rent teoretiska delarna om att berätta med film och de 

fick sedan skapa korta manus i grupper som de fick spela in och redigera för att lära sig 

tekniken med kameror och redigeringsprogram. Vid den tiden fick jag ett mail från 

kommunens LSS-enhet där man efterfrågade instruktionsfilmer till semestervikarier 

inom vården. Man ville ha exempel på situationer som kan uppkomma och hur man be-

ter sig i olika situationer. Mina elever nappade på idén. De uttryckte också en glädje i att 

få arbeta med ett ”skarpt” projekt, något som faktiskt skulle användas på riktigt. Elever-

na utförde uppgiften med stort engagemang och filmerna blev mycket lyckade, vilket 

också uppmärksammades i lokalpressen. Min pedagogiska tanke med projektet var att 

eleverna skulle lära sig att förklara olika saker och skeenden, något som jag tycker att vi 

uppnådde. Dessutom fick eleverna känna tillfredställelsen i att få visa upp sitt arbete för 

andra. Ca 80 personer skulle få se deras filmer i första skedet.  

6.1.2 Ljud och bild 

I kursen Engelska A står att läsa i kursmålen att ”Eleven skall kunna efter förberedelse 

muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller intresseområde…” Här fann jag 

tillsammans med läraren i engelska ett samarbetsområde för ett alternativt arbetssätt. 

Eleverna fick i uppgift att skriva texter om Irland inom olika områden såsom djur och 
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natur, politik, historia och språk. Dessa fick de sedan spela in och redigera för att sätta 

samman i en presentation där tal, musik och olika bakgrundsljud kombinerades i en pre-

sentation. De kunskapsmässiga förberedelserna började med att eleverna fick arbeta med 

bildbehandling i programmet Gimp där de fick lära sig att manipulera och redigera bil-

der. Vidare fick de lära sig programmet Audacity genom att ladda ned olika ljud, såväl 

musik som olika ljudeffekter och redigera och sätta samman dessa i ett bildspel. Alla 

bilder och ljud hämtades från tillåtna källor såsom Morguefile (bilder) och Multimedia-

byrån (ljud). De genomförde sedan sin uppgift i engelska med detta alternativa arbetssätt 

med mycket lyckat resultat under lektionstid för både programhantering och engelska. 

Det hela avslutades med en visning där alla fick visa upp sina presentationer. Eleverna 

hade förstärkt sin skrivna och inlästa text med passande bakgrundsmusik och ljudeffek-

ter. Den pedagogiska vinsten med detta arbetssätt var förutom datorkunskaper och pub-

licitet att eleverna blev medvetna om sitt engelska uttal. De kunde höra vilka ord de utta-

lade fel och korrigera detta. Läraren i engelska uttryckte också att hon aldrig tidigare fått 

så många frågor om det korrekta uttalet på olika ord.  

6.1.3 Wiki 

I ämnet historia framförde läraren ett önskemål om att få arbeta med en webbtidning om 

1500-talet. Efter diskussioner kom vi fram till att wiki skulle kunna vara en lämplig ar-

betsform. Här skulle eleverna förutom att skriva egna texter kunna gå in och kommente-

ra varandras inlägg. På Internet finns olika möjligheter att bygga wikis och vi valde 

verktyget Wikispaces. Vår wiki fick namnet Nya tider och eleverna arbetade sedan pa-

rallellt med att skriva texter och lägga upp dem på nätet på lektionstiden för både Pro-

gramhantering och Historia. Uppgiften var att skriva journalistiska texter från tiden om 

olika händelser. Även här illustrerades med bilder. Den här gången användes bilder ur 

skolans eget bildarkiv där en mängd gamla diabilder som använts i undervisningen tidi-

gare numera finns scannade i digital form. Resultatet blev en samling fakta publicerade 

på nätet där vem som helst kan se elevernas resultat, inte bara läraren. Den pedagogiska 

vinningen är naturligtvis även här att man får visa upp det man har gjort men också att 

man arbetar tillsammans och lär av varandra. Dessutom vet eleverna nu vad en wiki är 

och hur man skapar en.  
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6.1.4 Tidning och broschyr 

Ytterligare publicistiska arbetssätt som kan användas som ett alternativt arbetssätt är tid-

ning och broschyr. Här fick eleverna i uppgift av läraren i svenska att skriva journalistis-

ka texter i form av en tidning. Min uppgift blev att lära ut de grafiska reglerna för hur en 

tidning ser ut. Vi gick igenom begreppen rubrik, ingress och brödtext och dess grafiska 

utformning samt olika teckensnitt. Vi pratade också om olika format för tidningar rent 

storleksmässigt. När det gällde programvaran hade de varit önskvärt att använda ett pro-

fessionellt layoutprogram men tyvärr hade vi inte möjlighet till det då endast gratis pro-

gramvaror finns installerade på elevernas datorer. Vi fick istället använda ordbehand-

lingsprogrammet Writer som ingår i Open Office. Det fanns ändå goda möjligheter med 

programmet att skapa kolumner och spalter och att placera infogade bilder. Det gick 

också att välja formatet Tabloid med programmet vilket är ett vanligt tidningsformat. 

Eleverna skapade snygga tidningar som vi skrev ut i färg på A3 papper.  

 

I mitt ämne ingick kunskaper i hur en ergonomisk arbetsplats skall vara utformad. Här 

fick eleverna i uppgift att utforma och producera en broschyr om ämnet. Efter att ha 

producerat tidningar så fanns redan kunskapen om det grafiska och alla producerade 

utan större svårighet varsin tredelad broschyr med utskrift på båda sidor.  

6.1.5 Internet  

I arbetet med ovanstående moment och i elevernas övriga skolarbete har Internet varit en 

stor källa till information. Det kanske inte är ett helt annorlunda sätt att arbeta på men 

tack vare att eleverna haft sina datorer hela tiden blev det lättare för dem att använda da-

torerna som ett verktyg för informationssökning (de har självfallet även använt andra 

källor). Vi gick noga igenom hur eleverna källkritiska och hur man identifierar tillförlit-

liga källor. Dessutom fick de lära sig att följa de juridiska regler som gäller för nedladd-

ning och kopiering av exempelvis bilder och ljud. Vi har också använt Internet som en 

arena för publicering och samarbete i momentet Wiki.  
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 6.2 Elevernas upplevelse av alternativa arbetssätt 

I slutet av läsåret genomfördes en enkätundersökning av hur eleverna upplevt att arbeta 

med alternativa arbetssätt med hjälp av egna datorer samt vilka kunskaper de tillägnat 

sig för att kunna arbeta på olika sätt i framtiden även om ämnesläraren inte har de tek-

niska kunskaperna för att arbeta med alternativa metoder. Eftersom alternativa arbetssätt 

med hjälp av egen dator varit temat valde jag att skapa en webbenkät. En stor fördel med 

en webbenkät är också att bearbetningen av svaren sker automatiskt. Den första delen av 

enkäten bestod av attitydfrågor om alternativa arbetssätt där svaren skulle ges på en gra-

derad skala från ett till fem. Efter varje fråga fanns också möjligheten att ge egna kom-

mentarer. Bearbetningen gav svar i både procentform och antal svarande för de olika al-

ternativen samt ett medelvärde. För att illustrera svaren när det gäller frågorna om ar-

betssätt framställdes sedan tabeller med svaren i procentform i programmet Excel. Här 

följer en redovisning i tabellform samt elevernas egna kommentarer till de olika arbets-

sätten: 
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Vad tycker du om att arbeta med Wiki/w ebtidning som redovisningssätt ?

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5

1=dåligt
5=jättebra

6.2.1 Wiki 

Figur 1: tabell, Wiki som redovisningssätt 
 
Kommentarer:  

• Nyskapande men lite för många problem att lösa på kort tid.  
• Ett bra sätt, tar dock ett tag innan man kommer in i det men sedan funkade det 

bra!  
• det var en ganska bra ide men det blev ju tyvärr en del krångel och så. 
• Det var årt att använda och funktionerna i programmet kunde varit bättre.  
• Bra redovisningsätt. Roligt att arbeta på ett lite annorlunda sätt.  
• Det var svårt att lägga upp bilder i samband med texten. Men efter många om 

och ment klarades även det.  
• det var en kul grej men det krånglade lite ibland.  
• Anorlunda arbetsätt. Roligt! Krånglade en del och så var jag borta i Sälen när vi 

hade webbtidningen så jag blev in te så insatt.  
• Bra och kul sätt att redovisa, dock blev det viss problematik med skärmupplös-

ningen. Beroende på vilken skärmupplösningen du har på din dator så såg webb-
tidningen olika ut, och inte så som författaren hade tänkt sig. 

• Själva idén var bra, men det fungerade inte så fint i praktiken tyvärr. Däremot 
skulle det nog avra roligt om det fanns en annan sida som man kunde jobba med. 

• Tanken var god från början men wiki fungerade inte som man ville den krångal-
de ju som bara den :( 

• Egentligen var det väl bra men det krånglade så mycket. 
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6.2.2  Film/video 
 

Vad tycker du om att arbeta med f ilm som metod för att ge exempel på och förklara 
saker och skeenden?
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1=dåligt
5=jättebra

 
Figur 2: tabell, film som metod för att förklara skeenden. 
 
 
Kommentarer:  

• Ett bra sätt att arbeta med informatioin eftersom man verkligen måste tänka ige-
nom allt och förstå det för att kunna fånga det på bild 

• Ett bra och lärorikt sätt att arbeta på 
• att använda film är en bra metod för det syftet. det var också väldigt roligt att ar-

beta med och skapa film tillsammans i en grupp. 
• Det är väldigt kul och annorlunda sätt att arbeta på och alla får vara delaktiga. 

Sen är det mycket pyssel som ska göras 
• Det var roligt och intressant och lärorikt. 
• Både roligt och ett lärande arbetssätt. Fick ut mycket av det. både att lära sig 

program och sammarbete med klasskompisar. 
• Roligaste vi gjort!! 
• Bra erfarenhet även fast det var lite pinsamt så var det också väldigt kul. 
• Extremt kul, faktiskt. All vill ju vara med i en film, och detta blir också ett roligt 

och givande sätt att arbeta. 
• Det gör undervisningen roligare och det kändes inte som om vi fick med oss 

mindre kunskap än annars. 
• väldigt roligt sätt att arbeta 
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6.2.3 Ljud och bild 
 

Vad tycker du om att arbeta med ljud och bild i kombination med engelska?
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45,0%
50,0%

1 2 3 4 5

1=dåligt
5=jättebra

 
Figur 3: tabell, ljud och bild kombinerat med engelska 
 
 
Kommentarer:  

• Man behöver verkligen träna på att prata och att höra sig själv ger bra självkänsla 
inför framtiden när man ska prata med andra människor. 

• Ett mycket bra sätt att kunna redovisa sitt arbete muntigt. Jag blir ofta väldigt 
nervös när jag redovisar "live" så det här sättet var jättebra för mig att visa vad 
jag kan. 

• det fungerade bra, ett uppfinningsrikt sätt att lära och framföra. 
• Att fåhöra sin egen röst är ju alltid lika förvånande, låter man verklugen så kons-

tigt??!! Men man får samtidigt reda på hur man kanske kan förändra sitt uttal 
inom språk och man lär sig samtidigt hur det fungerar med ljudprogram och hur 
man ska göra för att få en ljudfil att fungera i ett annat program. 

• det va både bra och dåligt. Med övervägade roligt. Nyttigt att höra sig själv och 
reigera ljud. 

• det är ett bra sätt att lära sig en text om något speciellt och man lär sig att uttala 
orden tydligt 

• Lite svårt, konstigt att höra sin egen röst. Det var svårt med lämpliga bilder till 
ljudet. Men efter mycket slit så blev det bra =) 

• Det var jobbigt att höra sig själv, men van vänjer sig. Bättre än att stå inför klas-
sen och prata. 

• Väldigt givande när det gäller uttal, dock lärde man sig i stort sätt enbart det man 
själv hade pratat om. 

• fungerade ganska bra bortsett ifrån mikrofonerna på datorerna 
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Vad tycker du om att redovisa kunskaper i form av tiding eller broschyr?
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1=dåligt
5=jättebra

6.2.4 Tidning/broschyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: tabell, tidning och broschyr som redovisningsform 
 
 
Kommentarer:  

• En bra men ganska tung uppgift som behöver mycket vägledning i form av lay-
out-upplägg. 

• även detta är ett uppfinningsrikt och kreativt sätt att lära sig och framföra en 
uppgift. ett roligt sätt arbeta. 

• Det är väldigt kul att pyssla på ett estetiskt sätt och samtidigt informativt. 
• Det är ett bra sätt, men jag tycker inte att man ska använda det vid varje tillfälle. 

Jag tror att det blir sämre resultat då än om man skriver en vanlig text. 
• tar lång tid att göra detta. 
• det är okej men inte så roligt tycker jag 
• Ganska vanligt arbetsätt att redovisa i tidning. 
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6.2.5 Information 
 

Hur har egen dator påverkat dina möjligheter att söka och hitta information?
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1=Inte alls
5=Jättemycket

 
Figur 5: tabell, möjligheten att söka och hitta information tack vare egen dator. 
 
 
Kommentarer:  

• Egen dator har varit till verkligt stor hjälp. Utan den hade man inte orkat och 
hunnit genomöra arbetena så grundligt. 

• Helt suveränt! Datorn har underlättat väldigt mycket när det gäller både arbete i 
skolan och läxor. 

• att ha haft en egen dator har påverkat möjligheterna till att arbeta mer effektivt 
och hitta information väldigt positivt. 

• Mnn har alltid tillgång till en dator med uppkoppling och den hjälper till att hålla 
reda på alla uppgifter, rapporter m.m som ska göras. Den är väldigt bra att ha helt 
enkelt. 

• Det har varit ett bra hjälpmedel eftersom det inte alltid finns lediga datorer på 
skolan. 

• Mycket lättare. Man slipper gå till datasalen där det oftast är mycket folk, och det 
blir svårt att koncentreara sig. 

• Det blir i alla fall mycket mer effektivt 
• Jag har absolut haft det enklare att få tillgång till information, vilket är ett stort 

plus! man slipper springa runt i hela skolan leta efter en dator
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6.2.6 Övriga områden där man arbetat på alternativa sätt 
För att ta reda på om eleverna arbetat på alternativa sätt i övrigt med ämnesläraren ställ-

des även den frågan. Här uppger eleverna att de använt datorn en hel del i fysiken för att 

sammanställa laborationsrapporter. Här har de använt sig av de kunskaper i ordbehand-

ling och kalkyl som ingått i kursen för att göra uträkningar, tabeller, diagram och grafer i 

kalkylprogrammet och sedan infogat dessa i sina skrivna rapporter. Elever på skolan 

som inte har egen dator gör annars detta med papper, penna, linjal och miniräknare. 

6.2.7 Kunskaper för framtiden 
Ett syfte med undersökningen vara att undersöka om eleverna under året tillägnat sig 

tillräckligt med kunskaper för att kunna fortsätta att arbeta med alternativa arbetssätt 

även om ämnesläraren inte har de tekniska kunskaperna. På frågan ”Hur har dina dator-

kunskaper utvecklats under året” svarar 60 % att de har utvecklats ganska mycket och 40 

% i hög grad. De kommentarer som givits visar att eleverna känner sig säkrare och kan 

använda många fler program än tidigare. På frågan om man vill fortsätta med alternativa 

arbetssätt med hjälp av datorn i framtiden svarar 33 % någon gång ibland, 40% ganska 

ofta och 27% ofta. Kommentarerna visar att det är önskvärt med variation. När det gäller 

kunskaper för att genomföra alternativa arbetssätt på egen hand i framtiden svarar 47% 

att de har ganska bra kunskaper för detta medan 53 % anser att det är inga problem. 

Kommentarerna visar att de flesta känner sig säkra på programmen och de som inte gör 

det uppger att de kan testa sig fram eller fråga kamrater om det behövs.  

6.3 Lärarnas upplevelse av alternativa arbetssätt 

För att ta reda på hur lärarna upplevt att använda alternativa arbetssätt samt om de anser 

sig ha kunskap att fortsätta med detta fick de svara på fyra frågor. Analysen av svaren 

visade att alla lärare var positiva till alternativa arbetssätt och ville gärna fortsätta att ar-

beta med liknande projekt. En av lärarna ansåg sig klara av att arbeta med alternativa 

arbetssätt på egen hand medan övriga gärna ville genomföra fler projekt med assistans. 

Andra åsikter som framkom var att man upplevt en större arbetsglädje hos eleverna och 

både de och eleverna såg det positivt att lärare samarbetar över gränserna i gemensamma 

projekt.  
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7. Diskussion 
I avsnitt 2.1 framkommer att ett antal studier och forskningsprojekt genomförts inom 

området IT i skolan på senare tid har. Då Torbjörn Skarin på uppdrag av Myndigheten 

för skolutveckling granskat ett större antal av dessa visar det sig att IT i lärandet ökar 

elevernas motivation och engagemang. Eftersom just motivation och engagemang är 

viktigt för lärandet ville jag ta fram arbetssätt som kunde vara till lämpliga för att öka 

såväl datoranvändning/kunnande som arbetslust. Wiki var ett arbetssätt som jag tidigt 

började fundera över. Det är enligt Åkerlund (2008) ett bra sätt att skapa en händelse där 

flera kan delta. Under mina observationer deltog jag bland annat i lektioner i historia och 

kunde då konstatera att det ämnet lämpade sig väl för en Wiki. Läraren i ämnet var ock-

så mycket positiv till detta. Eleverna tyckte enligt enkäten att det var ett kul och nyska-

pande sätt att lära. Tyvärr krånglade tekniken en del vilket också visar sig i elevernas 

svar. Själv tycker jag att det var ett bra sätt att arbeta på bara allt fungerar och det skulle 

förmodligen gå att utveckla en hel del.  

 

Att arbeta med film var det populäraste arbetssättet av dem vi provat. Min tanke var att 

man lär sig av att berätta för andra. Allt går heller inte att förklara med ord. Videoska-

pande kräver också samarbete, kreativitet och mod. Detta framkommer i såväl Margareta 

Rönnbergs som Helena Davidssons undersökningar som redovisas i avsnitt 2.3. Där 

finns också belägg för min tanke om att möjligheten att få visa upp det man gjort får 

andra är en drivkraft i sig, vilket även framhålls av Olga Dysthe. Av svaren i enkäten 

kan man utläsa att eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt att jobba med film. Man 

fick lära sig såväl program som att samarbeta med kompisar. Dessutom svarade en av 

eleverna: ” Ett bra sätt att arbeta med information eftersom man verkligen måste tänka 

igenom allt och förstå det för att kunna fånga det på bild”. Mina egna observationer be-

kräftar också det som Davidsson skriver om hur elever tar nya roller i gruppen och stärks 

i sin självkänsla. Arbetet med filmen krävde också en hög grad av kommunikation vilket 

i kan härledas till den beskrivning av lärande i det sociokulturella perspektivet som be-

skrivs i avsnitt 3.1. Här talar Säljö om Vygotskys utvecklingszon som en skillnad mellan 

det man kan själv och det man kan lära sig med lite hjälp av kamrater eller lärare. Detta 

var något som jag kunde observera under arbetet med filmen. Några elever hade mer 
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kunskaper än de andra som de kunde dela med sig av. När det gäller de som hade lägre 

kunskaper var jag noga med att alla skulle försöka för att alla skulle få tillräckliga kun-

skaper till slut. Det stärkte även deras självförtroende.  

 

Att arbeta med medieskapande och engelska var en liten utmaning. Läroplanen för kur-

sen Programhantering som jag själv undervisade i krävde kunskaper i att skapa och redi-

gera ljud såväl som bildredigering och komposition av presentationer av olika slag. Att 

kombinera dessa med engelska verkade som en god ide och läraren i engelska höll med. 

Här kunde eleverna få en stor vinst i att höra sig själva och sitt uttal samtidigt som de 

fick lära sig att hantera ett ljudprogram och redigera ljud. Som beskrivs i avsnitt 3.1 är 

meningsfullhet såväl som att det man gör värdesätts av fler än läraren något som är vik-

tigt för lärande enligt Olga Dysthe (2003). För att ytterligare skapa en mening kombine-

rades detta med en uppgift i engelskan där man skall fördjupa sig i ett engelskspråkigt 

land. Texten försågs med bilder och bakgrundsmusik och det hela visades upp i form av 

ett bildspel. Här observerade jag hur vissa elever glatt tog sig an uppgiften medan några 

tyckte det var jobbigt att lyssna på sig själva. Till en början var det också flera som ut-

tryckte att de inte ville visa upp sitt bildspel för klassen. Detta ändrades allteftersom och 

när visningen gick av stapeln var alla med. Självförtroendet hade stärkts även här. Det 

visar också resultatet av enkäten där i stort sett alla framhåller fördelen med att få höra 

sitt eget uttal.  

 

När det gäller produktionen av journalistiska texter i form av tidning gick tyvärr läraren i 

svenska lite i förväg och konstruerade sin del av uppgiften utan att vi hann diskutera 

den. Det var i slutet av terminen och vi var alla stressade. Med lite mer tid hade jag öns-

kat ett annat upplägg där eleverna hade arbetat i form av en ”redaktion”. Jag har testat 

det tidigare i min undervisning och sett hur det tvingar fram ett samarbete i gruppen. Jag 

hade också önskat ett samarbete med ytterligare ett ämne eller att eleverna fått någon 

teori från svenskan som skulle vara tema i tidningen. Nu blev min uppgift i stället att 

lära ut den layoutmässiga biten. Layout handlar om utseende vilket är kreativt vilket 

några elever framhöll i sina kommentarer i enkäten.  
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Att ha ständig tillgång till Internet var något som eleverna uppskattade mycket. Det 

framgår av deras svar i enkäten och var också något jag kunde observera då jag deltog i 

deras övriga lektioner. I avsnitt 2.6 om Internet talas om den mogne internetanvändaren, 

en person som tar ett kritiskt ansvar i sitt informationssökande. Vi arbetade en hel del 

med detta tänkande och eleverna byggde upp ett stort medvetande om såväl regler och 

lagar som att vara kritiska till källorna till den information de skulle använda sig av. Här 

kunde jag observera hur ett kritiskt medvetande växte fram. I samma avsnitt behandlas 

”Horizon Report” som beskriver dagens unga som annorlunda medan skolans material 

inte är det. Även Mats B Andersson tar upp detta i sin doktorsavhandling där han re-

kommenderar det traditionella undervisningssystemet att utnyttja de resurser som infor-

mationssamhället erbjuder.  När vi arbetade med projektet Wiki i ämnet historia använde 

vi oss av en kombination av läroböcker, böcker från biblioteket och information från In-

ternet, en blandning av det traditionella och det nya. Det fungerade bra och gav eleverna 

maximal tillgång till information.  

 

Något som jag märkte tydligt var elevernas vilja att få visa upp det de gjort. Jag försökte 

att arbeta så att vi hade regelbundna visningar av bilder, filmer, bildspel etc. Jag fick ofta 

frågan om när vi skulle ha visning. Jag kan inte undgå att tänka på det som ett sätt att få 

stimuli och respons som beskrivs i avsnitt 3.1. Jag kan också se tydliga paralleller till det 

sociokulturella perspektivet och publicistiska arbetssätt som framhåller elevernas glädje 

i att få visa upp det de gör.  Jag såg också en stor utveckling kunskapsmässigt hos ele-

verna vilket bekräftas av enkäten. Även här kan jag se sambandet med det som beskrivs 

av Säljö i avsnitt 3.2 om Vygotskys tanke om ständig utveckling. Som framgår av enkä-

ten så lärde sig de flesta en hel del nya saker under året vilket resulterade i att de flesta 

också anser sig kunna arbeta vidare med de arbetssätt vi lär oss. Mycket av kunskapen 

var jag som lärare den som delgav men eleverna lärde mycket av varandra och de som 

kunde mer delade villigt med sig av sina kunskaper.  

8. Slutsats 
Den slutsats jag kan dra av min undersökning är att det finns en mängd arbetssätt att 

prova när det gäller alternativa arbetssätt där man har tillgång till dator. De som vi pro-
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vat Wiki, Video och Tidning lämpar sig väl alternativa arbetssätt och för ett samarbete 

över gränser. Man kan tillexempel skriva texter i svenskan om ett annat ämne och publi-

cera det som en tidning. Man kan i avsnittet drama i svenskan skriva manus och spela in 

film om något annat ämne. Video kan också med fördel användas istället för laborations-

rapporter eller för att förklara något med hjälp av instruktionsfilm. Med Wiki kan man 

också variera lärandet genom att exempelvis bygga kunskapsbanker eller bygga historier 

där man går in och fortsätter skriva på någon annans text. Man kan också ha en debatt 

där eleverna får skriva varsitt inlägg och sedan kommentera varandras inlägg. Att döma 

av svaren på enkäterna och mina observationer kan jag också dra slutsatsen att alla, såväl 

elever som lärare var positiva till att arbeta på alternativa sätt och att det ledde till glädje 

och tillfredställelse. Kunskapen hos lärarna räcker dock för det mesta inte till för en fort-

sättning. Däremot uppger eleverna att de själva har tilläckliga kunskaper för att genom-

föra alternativa projekt.  

 

9. Fortsatt forskning 
Under mitt arbete med projektet har en mängd undersökningsområden passerat. Det som 

känns mest angeläget är att få fortsätta att samarbeta med klassen och dess lärare och 

utveckla fler alternativa arbetssätt. Att ”tänja på gränserna” mellan olika ämnet och arbe-

ta på nya sätt. Ett sådant projekt skulle kunna leda till en ”manual” med en mängd olika 

förslag på arbetssätt av gränsöverskridande karaktär med hjälp av medieproduktioner av 

olika slag.  

 

Motivation och engagemang är något som krävs för ett gott lärande. Det är inte alltid 

möjligt att uppnå det med traditionella medel. Att undersöka hur/om man med alternati-

va arbetssätt kan öka elevernas motivation och engagemang skulle därför vara av stort 

intresse. Det skulle också vara intressant att genomföra ett och samma moment i en kurs 

med olika klasser, några med alternativa arbetssätt och några som arbetar på traditionellt 

vis och se om det visar någon skillnad i kunskap och lärande.  



 

 34 

10. Källor 
Andersson, Mats (2005). Allestädes närvarande kunskap. Diss. , Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. (Elektronisk)  Tillgänglig: http://kth.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:14351 (2009-10-01)  
 
Danielsson, Helena (2002). Att lära med media. Diss., Stockholms universitet. DocySys: 
Göteborg 
 
Dysthe, Olga (red) (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Grönblad, Fatima (2009) Forskare överens: Digital kompetens ett måste i framtiden 
(Elektronisk) Tillgänglig: http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=13514 
(2009-07-05) 
 
Hansson, Kristina (2004). Att lära av varandra. Stockholm, Edita. 
 
Horizon Project advisory board (2009) The Horizon report. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.nmc.org/pdf/2009-Horizon-Report.pdf  (2009-07-05) 

 
Jonsson, Lars-Erik (2004). Appropriating Technologies in Educational Practices: Stud-
ies in the Contexts of Compulsory Education, Higher Education, and Fighter Pilot 
Training. Göteborg. Diss., Göteborgs universitet.  

 

KK-Stiftelsen (2004) Lärarstuderande och IT. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/lararstuderande_och_it_2004
_2004_publ.pdf (2009-07-05) 

 
Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (2008) Internetframsyn ur ett användarperspek-
tiv. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Internetframsyn/internetframsyn-
anvandarpanelen.pdf (2009-07-05) 
 

Myndigheten för skolutveckling (2007) Effektivt användande av IT i skolan -  analys av 
internationell forskning. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/78/Rapport_webb.pdf  (2009-06-10) 
 
 
Näringsdepartementet (2004) Ett informationssamhälle för alla. (Elektronisk) Tillgäng-
lig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/80/bf3285d6.pdf  (2009-06-10) (Prop. 
1999/2000:86) 
 

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:14351�
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:14351�
http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=13514�
http://www.nmc.org/pdf/2009-Horizon-Report.pdf�
http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/lararstuderande_och_it_2004_2004_publ.pdf�
http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/lararstuderande_och_it_2004_2004_publ.pdf�
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Internetframsyn/internetframsyn-anvandarpanelen.pdf�
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Internetframsyn/internetframsyn-anvandarpanelen.pdf�
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/78/Rapport_webb.pdf�
http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/80/bf3285d6.pdf�


 

 35 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmedodikens grunder. Lund: Studentlit-
teratur.  
 
Riksdagens revisorer (2001) ITiS – En satsning på IT i skolan. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www2.riksdagen.se/internet/rr-
web.nsf/cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/7ebc528008eba831c1256ad40045c2d1/$
FILE/fs010204.pdf  (2009-06-10) 
 
Rönnberg, Margareta, 2003. Vad är mediepedagogik?. Edsbruk: Akademitryck AB  

 
Skarin, Torbjörn (2008) Nytta av IT i skolan, myt eller verklighet? Datorn i utbildningen 
vol.3  (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.diu.se/nr3-08/nr3-08.asp?artikel=s18 (2009-
06-10) 

Säljö, Roger (2006) Lärande i praktiken –ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Nordstedts akademiska förlag. 
  
Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
.  
Vetenskapsrådet (2002)  Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. (Elektronisk) Tillgänglig:  
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (2009-
07-05) 
 
Åkerlund, Dan, 2008. Publicistiska arbetssätt i skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
 
 
 

 

http://www2.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/7ebc528008eba831c1256ad40045c2d1/$FILE/fs010204.pdf�
http://www2.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/7ebc528008eba831c1256ad40045c2d1/$FILE/fs010204.pdf�
http://www2.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/7ebc528008eba831c1256ad40045c2d1/$FILE/fs010204.pdf�
http://www.diu.se/nr3-08/nr3-08.asp?artikel=s18�
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf�


 

 36 

BILAGA 1 
 
Frågor till elever 
 

1. Vad tycker du om att arbeta med Wiki/webbtidning som redovisningssätt? 

2. Vad tycker du om att arbeta med film som metod för att ge exempel på och för-

klara saker och skeenden? 

3. Vad tycker du om att arbeta med ljud och bild i kombination med engelska? 

4. Vad tycker du om att redovisa kunskaper i form av tidning eller broschyr? 

5. Hur har egen dator i skolan påverkat dina möjligheter att söka och hitta informa-

tion? 

6. Kan du ge exempel på något mer område där ni har arbetat på ett annorlunda sätt 

tack vare egna datorer? 

7. Hur har dina kunskaper i datoranvändning utvecklats under året? 

8. Skulle du vilja fortsätta att arbeta med alternativa redovisningssätt? 

9. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap i programhantering för att kunna 

fortsätta att arbeta med alternativa redovisningssätt på egen hand? 

10. Har du några ytterligare synpunkter som du vill framföra? 
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BILAGA 2 
 

Frågor till lärare 
1. Hur har du upplevt att arbeta med alternativa arbetssätt  i undervisningen?  
 
2. Skulle du vilja fortsätta att arbeta med alternativa arbetssätt?  
 
3. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att fortsätta att arbeta med alternativa ar-
betssätt utan assistans från data/medielärare?  
 
4. Något övrigt du skulle vilja tillägga?  
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