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Abstrakt 

Daniel Hessvall 

Gymnasieelevers digitala kunnande – En studie om hur elever uppfattar sig själva 

High school students digital knowhow – A study about how students perceive themselves 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur utvalda elever uppfattar sitt digitala 

kunnande och hur eleverna uppfattar skolans roll i sammanhanget. Studien utgår ifrån en 

hermeneutisk vetenskapssyn, vilket innebär att det inte finns något rätt eller fel.  För att 

undersöka det här genomförs det först en enkätundersökning, för att få statiskt mätbart 

material. Där efter en sker en djupintervju med ett antal elever för att få mer förklarande svar. 

Undersökning genomförs i en årskurs 2 klass på ett Teknikprogram i södra Sverige. 

Enkätundersökningen omfattar 41 elever och djupintervjuerna omfattar 8 st. elever. 

Enkätundersökningen visar att eleverna inte uppfattar sig själva som experter men mer digitalt 

kunniga än lärarkåren. Eleverna vill ha mer dator i undervisning vilket skulle göra att de 

skulle känna en större lust till lärande. 

Nyckelord: Gymnasielever, elevers uppfattning, digitalt kunnande, digital kompetens  
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Inledning 
Frågan om hur elever uppfattar sitt eget digitala kunnande har länge intresserat mig, jag 

jobbar på en gymnasieskola i södra Sverige och använder i stor utsträckning digitala 

hjälpmedel i min undervisning. Kommunen som jag arbetar i, driver sedan några år tillbaka 

ett projekt med en dator till varje elev. Det marknadsfördes väldigt starkt och kommunen i 

fråga driver starkt frågor kring IKT, vilket står för Information – och 

Kommunikationsteknologi (Krumsvik, 2005) och syftar på den kommunikation som 

möjliggörs av digitala hjälpmedel. Därför är jag intresserad av hur eleverna upplever att det 

fungerar och hur stora kunskaper de har i sammanhanget.  
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Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs den bakomliggande orsaken till arbetet, hur ser användningen av 

digitala hjälpmedel och medier ut i skolor och samhället? Hur ser skolan på digitala 

hjälpmedel och det digitala kunnande som eleverna besitter? Hur mycket använder eleverna 

t.ex. datorer och vad använder eleverna dem till? Det är det som arbetet ska försöka svara på. 

Fler och fler gymnasieskolor i Sverige satsar på ett en-till-en projekt, vilket innebär att varje 

enskild elev under skoltiden disponerar en egen bärbar dator. Detta för att återspegla 

samhället vi lever i, ett samhälle där användandet av digitala teknologier växer.  I och med 

införandandet av detta tilltänkta pedagogiska hjälpmedel, ställer det högre krav än tidigare på 

den enskilde lärarens kompetens kring digitala medier och hur de kan användas i 

undervisningen. Skillnaden mellan digitala hjälpmedel och digitala medier är att digitala 

medier omfattar saker som internet, ljud, film, appar och programvaror till datorn. Jag 

misstänker elever inte upplever att skolan använder digitala hjälpmedel (t.ex. datorn, den nya 

generationens mobiltelefoner och läsplattor) på ett konstruktivt sätt eller i tillräckligt stor 

omfattning för att förstärka undervisningssituationen och deras utbildning.  I läroplanen för 

gymnasiet står det bl.a. 

 Skolans uppdrag 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsätt-

ningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. 

  

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället… Eleverna ska träna sig att 

tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och 

arbeta. 

 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 

komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 

och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få 

utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. 

 

  (Skolverket, 2011) 

 

Skolans uppdrag kan tolkas som att skolan ska använda nya teknologier för att stärka eleverna 

i att kunna använda dessa i deras utbildning i skolan men även utanför. Att kunna använda 

datorn för att jobba vetenskapligt och att genom att skaffa kunskap via internet även kunna 

kritiskt granska den informationen de får tillgång till genom internet. 

Kunskaper och lärande 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. 

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska 

skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven möter i 

skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan. 

 

  (Skolverket, 2011) 
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Läroplanen pekar på att skolan bör ha samarbete med näringsliv och universitet för att rusta 

eleverna för ett liv efter gymnasiet, t.ex. vilken kunnande som efterfrågas när det kommer till 

att hantera digitala hjälpmedel och medier.   

I kunskapsmålen för gymnasiet står det bl.a. att eleverna ska kunna använda sina kunskaper 

för att kritiskt granska och värdera olika påståenden, kunna lösa praktiska problem och 

arbetsuppgifter, kunna reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära. Vilket gör att 

lärarens roll i skolan bör främja detta. Som riktlinje för läraren står det att läraren ska utgå 

från den enskilde elevens behov och förutsättningar för att stärka elevens självförtroende samt 

vilja och förmåga att lära. Läraren ska också tydliggöra de vetenskapliga grunder, värderingar 

och perspektiv som kunskaper byggs på.   

Skolan ska alltså hjälpa elever att använda ny teknologi, t.ex. datorn för att utveckla 

sitt lärande. Läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs förutsättning och tidigare 

erfarenheter när det kommer till användning av datorn som redskap för deras lärande.  

 

Forskning inom området (Krumsvik, 2009) pekar dock på att skolan inte i tillräckligt 

stor utsträckning kan tillvarata på ungdomars kunnande och intresse kring digitala 

hjälpmedel och medier. Vilket måste anses vara en viktig resurs för måluppfyllelsen i 

enlighet med ovan formulerat uppdrag. 

 

När en-till-en systemet implementeras är det däremot viktigt att eleverna upplever det 

meningsfullt att ständigt ha tillgång till en dator i skolan. Jag vill därför undersöka hur 

ungdomar själva värderar, uppskattar och uttrycker sig kring sin användning av digitala 

medier i och utanför skolan. Detta är viktigt då eftersom det ska ha central roll i deras 

skolgång. Ett av EU:s prioriterade mål är övergripande digitala kunnande. Detta digitala 

kunnande uttrycks där på tre nivåer: Kunskap om dess roll och möjligheter i vardags 

kontexter, både i och utanför skola/jobb. Till detta hör t.ex. att kunna hantera 

datorapplikationer så som att skriva texter, informationslagring och förstå risker och 

möjligheter med internet. Färdigheter som krävs är förmågan att kunna söka, samla och 

utvärdera information och använda det i ett kritiskt och på ett systematiskt sätt. Bedöma 

relevans och kunna skilja på det verkliga från det virtuella. Attityd, det tredje attributet är att 

ha en kritiskt och reflekterande attityd till tillgänglig information och ansvarsfullt användande 

av digitala hjälpmedel och medier. Dessa mål har länderna som är med i EU förbundit sig till 

och skall vara vägledande för att deras utveckling av utbildningssektorn och skall därmed 

återspeglas i skolans läroplaner (European communities, 2007) 

Det förändrade samhället 
Då tillgången till ny teknik blir allt vanligare och vanligare, behöver skolan vara delaktig i 

denna förändringsprocess och vara förebilder. Tomas Kroksmark (Kroksmark, 2009) 

poängterar att lärare, rektorer och forskare i pedagogik behöver i allra högsta grad vara 

delaktiga i denna process. Denna förändring medför att informations- och kunskapsutbytet 

blir mer och mer digitaliserat vilket i sin tur gör att äldre arbetssätt och arbetsformer måste ses 

över. Man behöver se över tiden för lektionsstart, närvarokontroll och när nyvunna kunskaper 

ska testas och bedömas.   



7 
 

Användning av digitala hjälpmedel i skola kontra privat    
Diana Oblinger som är VD för EDUCAUSE (en organisation som främjar högre utbildning 

genom användning av informationsteknik (Oblinger, 2003) genomförde en studie i England 

där det visade sig att 94 % av studenterna använde internet som stöd i skolarbetet och 78 % av 

dem ansåg att det hjälpte att använde internet. Det kom även fram att studenterna tycker att de 

i skolans värld inte får använda de nya tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. De tycker 

även att de är generellt mer kunniga inom området än sina lärare. De ser även att deras 

kunskaper inom digitala hjälpmedel och medier bäst kommer till nytta utanför skolan och att 

de även kan dela med sig av deras kunskap.  

En slutsats författaren kan dra är att det finns risk för att eleverna inte får någon ledning i hur 

de ska använda internet till att hjälpa dem i deras studier. Det kan vara t.ex. att söka efter 

information, hitta föreläsningar, diskussionsforum och liknande.  

Att endast införa ny teknologi i och utanför klassrummet kommer inte per automatik betyda 

att elever lär sig. Jason Frand (Frand, 2000) har listat tio attribut som identifierar ungdomen 

idag. 

1. Datorer är inte teknologi, de har inte levt utan dem 

2. Internet är bättre än tv, p.g.a. att det är interaktivt 

3. Verkligheten är inte längre verklig, allt som verkar vara verkliga över internet 

behöver inte nödvändigtvis vara det 

4. Att genomföra är bättre än att veta, resultat och handlingar är bättre än fakta 

5. Använder sig av ”trial and error” för att lösa problem 

6. Försöker ”multi-taska” 

7. Använder digitala hjälpmedel för att ta anteckningar istället för med papper och penna 

8. Är alltid kontaktbara, t.ex. via telefonen  

9. Allting ska vara tillgängligt dygnet runt alla dagar om året 

10. Ägare/konsument- gränserna är en gråzon, allt ska vara tillgängligt för alla. 

Det finns studier som visar att tillgången till datorer är god och den blir knappast sämre utan 

tvärtom, den ökar (Findahl, 2012). För de människor som växer upp nu kommer att se dagens 

teknologi som något självklart. Lärare måste därför gå i bräschen när det kommer till att ha ett 

digitalt självförtroende för att möta elevernas vardag, vilket den norske professorn Rune 

Krumsvik skriver om (Krumsvik, 2006) han menar att risken minskar för att elever plagierar 

rakt av från internet om lärare visar att han/hon har hög digital kompetens.  

Att internet är mer interaktivt än tv gör att den påverkar skolans värld mer än då tv kom. 

Henry Jenkins (Jenkins, 2006) har med sin forskning kommit fram till att dagens ungdomar 

gärna vill dela med sig av erfarenheter och kunskap och att de använder digitala medier för 

det. Jenkins kallar det för deltagande kultur (Jenkins, 2006) och där är en av stötte pelarna att 

kunskap ska finnas tillgänglig dygnet runt. Kan jämföras med att kunskap på nätet är 

tillgänglig dygnet runt men att läraren möjligtvis är tillgänglig klockan åtta till sjutton. Några 

olika typer av deltagande är Tillhörighet, kan vara ett medlemskap i något internetforum, 

Facebook, spelklan eller likande. Eller genom uttryck, att producera nya saker, t.ex. modifiera 
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programvara eller skapa fan-sidor. Gemensam problemlösning, att jobba tillsammans i 

dator/tv – spel och användargemensamma sidor så som Wikipedia. Genom spridning, t.ex. 

blogg, podcasts, videologgar eller genom twittring att dela med sig sina åsikter och 

information. Elza Dunkel skriver om vad hon genom intervjuer har kommit fram till att unga 

gör på nätet. Vilket kan sammanfattas i kategorierna kompisprogram, nätgemenskaper, chat, 

spel, e-post, lägger ut bilder, pengar och sex (Dunkels, 2009).  

Internet gör detta möjligt för den som vill, risken för att den som inte har det hamnar på 

efterkälken då denna form av deltagande kultur verkar som en dold läroplan och det verkar 

självklart för alla att kunna ta del av det som skrivs och sägs. Denna deltagande kultur bygger 

på sociala färdigheter utvecklade genom samarbete och nätverkande. De i sin tur bygger på 

traditionella kunskaper så som sökande, teknisk och kritisk analys som undervisas i 

klassrummet. De sociala färdigheterna innefattar bl.a. att genom spel kunna interagera med 

omgivningen för att lösa problem och att kunna anpassa sin identitet för att utforska och 

improvisera. Att kunna tolka och göra om medieinnehåll och att kunna byta mellan processer, 

d.v.s. göra fler saker men skifta fokus mellan dem. Kollektiv intelligens, vilket innebär att 

kunna samla kunskap och jämföra med andra för att nå ett gemensamt mål. Att kritiskt kunna 

granska och bedöma sannolikheten i informationskällor. Nätverka, att kunna söka, sätta 

samman och sprida information.  Att kunna delta i flera gemenskaper och respektera olika 

perspektiv, gripa och följa normer (Jenkins, 2006). 

Att främja sådana sociala färdigheter och kulturell kompetens kräver ett mer systematiskt 

förhållningssätt till mediefostran för att förbereda ungdomarna för livet efter skolan. En 

deltagande kultur innebär ett starkt stöd för att skapa och dela med sig av sina skapelser, ett 

informellt mentorskap där det är känt att de som är mest erfarna handleder nybörjarna, 

medlemmarna tror att de kan bidra med något och att det är betydelsefullt samt att 

medlemmarna känner någon form av social tillhörighet med varandra (Jenkins, 2006). 

Varför ska vi undervisa mediekunskap i skolan? Det faktum att människor kan bidra med sin 

expertis till en process genom att utrycka sin via forum eller bloggar. Henry Jenkins nämner 

tre anledningar: 1. Det deltagande gapet (Jenkins, 2006) att det finns elever som inte har 

tillgång till internet privat. 2. Problemet med insyn (Jenkins, 2006), exempelvis ett spels 

underliggande betydelse eller hur en sökmotor prioriterar sökningar och listar sidor som 

sponsrar sökmotorn. 3. Den etiska ståndpunkten (Jenkins, 2006), tidigare för att kunna 

publicera material behövde du någon form av journalistikutbildning eller liknande, då hade du 

någon form av etisk hållning till ditt skrivna material. I och med internet kan alla publicera 

texter och liknande utan någon eftertänksamhet, därmed kan man tappa etiken i det som 

skrivs. Frågan är vad säger ungdomarna om användandet av digitala medier i skolan? 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med detta arbete är att genom en stickprovsundersökning undersöka hur utvalda 

gymnasielever ser på sitt digitala kunnande. Detta omfattar hur de ser på utnyttjandet av 

digitala hjälpmedel i skolans verksamhet, hur uppfattar elever sitt kunnande kring digitala 

medier och tycker de att skolan ska utveckla den?  

De frågor jag vill ha svar på är: 

1. Vad definierar eleverna som digitala hjälpmedel samt hur upplever eleverna sin 

kunskap kring dessa?  

2. Hur upplever de utvalda eleverna att de hanterar digitala hjälpmedel jämfört med 

lärarkåren? 

3. Vad är det för skillnad i användningen i skolan kontra privat? 

4. Hur upplever eleverna att det kan hjälpa dem i deras kunskapsutveckling att ha ett 

högt digitalt kunnande?  

5. Hur vill eleverna att skolan ska öka deras digitala kunnande? 

Avgränsning 
För att begränsa omfattningen kommer arbetet inte ta upp en eventuell klyfta mellan 

generationer, inga intervjuer eller analys av lärarnas användning av digitala 

hjälpmedel/medier kommer att tas upp. Intervjudelen kommer att genomföras på gymnasiet i 

ett Teknikprogram årskurs 2, vilket i detta fall omfattar 43 elever. 
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Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Detta kapitel handlar om motivationsteorier, vad driver elever? Examensarbetet handlar bland 

annat om digitala- medier/hjälpmedel, därför behandlar det också förmågorna digital literacy 

och media literacy, som kort innebär att behandla information med hjälp av teknologi. 

Skillnaden mellan informellt och formellt lärande kommer att förklaras. Slutligen behandlas 

också vad eleverna känner inför ökad användning av digitala medier och vad som driver 

ungdomarna till att använda dessa? 

David Buckingham konstaterar att den aktivitet som barn och ungdomar spenderar mest tid på 

dagligen, förutom att sova är digitala medier (Naalsund, 2007). Den norska 

pedagogikforskaren Rune Krumsvik (Krumsvik, 2009) nämner att en engelsk studie av H. 

Green m.fl. år 2006 visar att en genomsnittlig 21-åring kommer att ha spenderat 15 000 

timmar i traditionell undervisning, 20 000 timmar framför tv:n och 50 000 timmar framför 

datorn. Stiftelsen för internetstrukturen i Sverige har genom undersökningar fått fram 

intressant fakta. De uppskattar t.ex. att 96 % svenska ungdomar i åldern 12-15 har tillgång till 

en bärbar dator jämfört med 74 % av hela befolkningen. 85 % har även tillgång till 

mobiluppkoppling via sin smartphone eller surfplatta jämfört med 55 % av hela befolkningen 

(Findahl, 2012)Detta gör att digitala medier är en stor del i barn och ungdomars liv, vilket 

påverkar deras synsätt på samhället. Don Tapscott (Buckingham, 2006) ser ny teknologi som 

frigörande och stärkande för barn och ungdomar men vi måste förstå hur relationen mellan 

teknologi och ungdomar påverkas. Ny teknologi påverkar oss, vare sig vi är unga eller inte. 

Graden vi påverkas varierar hur mycket vi använder den, t.ex. hur vi socialiserar genom den 

(Buckingham, 2006). Krogsmark (Kroksmark, 2009) skriver att läraren inte längre har 

monopol på kunskap, har man en telefon, dator eller t.ex. en surfplatta med tillgång till 

internet, vilket en stor del av ungdomarna i dagens samhälle har, kan då fakta kontrolleras 

eller kan de kolla upp för att få ett annat perspektiv på något. Man pratar om ett digitalt 

kunskapsbegrepp, vilket David Buckingham kallar för ”Digital literacy”.  

Motivationsteorier 
Motivationsteori kan beskrivas som den teori som förklarar det som driver oss att göra något 

som vi väljer att göra i olika situationer (Egidius, 2013)   

Håkan Jenner (Jenner, 2004) menar att motivation består av tre samverkande faktorer. Den 

första är motivation genom en människas drivkraft, d.v.s. en inre faktor som triggar 

människans beteende och handling. Den andra faktorn är motivation genom målsträvan, yttre 

och inre belöningar, vad får jag för det? Vad tjänar jag på det? Det kan handla om status, 

pengar, bättre betyg osv. Den tredje faktorn är en växelverkan mellan drivkraften och 

målsträvan, som handlar om personens självförtroende och om de uppsatta målen nås eller 

inte, vilket resulterar i att den inre drivkraften förstärks eller inte. Läraren måste hitta de olika 

ingångarna hos eleverna för att skapa ett intresse samt hitta rätt nivå för varje enskild elev. Så 

att eleverna kan känna att de t.ex. kan klara av den uppgift de har fått presenterad för sig. I 

och med den ökande användningen av digitala medier, behöver skolan och lärarna fundera på 

hur de kan motivera eleverna att använda digitala medier i utbildningen. Vad upplever 

eleverna att de tjänar på att öka användningen av dessa? 
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Lil Engström skriver (Engström, 2006) att det är lärarens roll att skapa meningsfulla uppgifter 

i en undervisningssituation och initiera arbetet och därefter måste eleven ta det som en 

utmaning för att lösa de problem och frågeställningar de ställs inför. Eleverna måste då känna 

nyttan med att använda digitala medier i kurser för att i slutändan nå kunskapsmålen. De vill 

se att det arbete de lägger ner visar sig i betyget. Skolan behöver då tänka på hur de införlivar 

digitala medier i undervisningen, är det förankrat i kursplaner, lokala mål och dylikt? 

Buckingham (Naalsund, 2007) skriver att de flesta lärare är skeptiska till användningen av 

nya digitala medier att det skall medföra bättre inlärningsmetoder och att den lärarens 

kompetens kring området är det som påverkar användningen av digitala medier. Hur ska 

eleverna känna mening med digitala medier om inte lärarna gör det? 

Digital literacy 
Digital literacy är förmågan att effektivt och kritiskt navigera, utvärdera och skapa 

information med hjälp av olika typer av teknologi. Översatt till svenska samt satt i skolans 

kontext pratar man om en digital kompetens, vilket då även innefattar en pedagogisk vinkling 

för att kunna använda detta i undervisning (Krumsvik, Situated learning and teachers' digital 

competence, 2008). Buckingham (Naalsund, 2007) belyser tre aspekter som är speciellt 

viktiga för den digitala kompetensen. Att utvärdera, skickliga användare kan analysera 

information och bedöma trovärdigheten. Hantera språket, vilket innebär att inte bara kan 

använda språket utan kan förstå koder och konventioner som gäller vid olika situationer. Man 

pratar om en analytisk förmåga och ett meta-språk för att beskriva hur språket fungerar.  

Skapandet av information nämns också där digitala kompetens kommer in så att man har mer 

omfattande kunskap om reklamens globala roll, marknadsföring och exponering, och hur de 

påverkar tillgången till information. Det handlar alltså inte bara om att kunna hantera digitala 

hjälpmedel (smartphones, datorer och läsplattor) ur ett rent teknologiskt syfte.  

Media literacy 
En ökande användning av digitala medier ökar behovet av media literacy, vilket är förmågan 

att analysera, utvärdera, föra vidare och skapa information genom olika medier (Jenkins, 

2006). T.ex. hur massmedia fungerar genom tv, internet, pappersform osv. Man kan beskriva 

det som en form av mediekunskap där man ska behärska kommunikation via olika medier 

genom bilder, ljud, film och det skrivna språket. Skolan bör ge eleverna en god analytisk och 

kritisk syn på den information de stöter på via nätet eller liknande.  

Formellt och informellt lärande 
När upplever eleverna att de lär sig som mest? Det finns två olika typer av lärande 

(Magnusson, 2007), det typiska som sker i undervisning i skolan är det formella lärandet. Det 

formella lärandet grundar sig på att det är planerat och målinriktat t.ex. från en kursbok eller 

kursmaterial. Det formella lärandet leder till examen, kursintyg eller liknande. Strukturen är 

hierarkisk när det kommer till nivåer och årskurser, på gymnasiet är det jämförbart med att 

man inte kan läsa kurs 2 före kurs 1 och att för att börja måste årskurs 1 vara genomförd. 

Detta föregås av en formell ansökan till exempelvis i detta fall, ett gymnasieprogram. Den 

andra typen av lärande är det informella lärandet som kan ske utanför skolan och lektionstid 

men kan även ske under lektionstid då med avseende på klassrumssituationen som sådan. Till 
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det informella lärande hör till exempel självstyrt lärande och deltagande i olika nätverk. Det är 

organiserat på egen hand för att förvärva kunskaper. Självstyrt lärande (Gärdén, 2010) innebär 

att eleven själv ska sätta upp mål, formulera problemställningar och skapa frågor för dess 

uppgift. Deltagande i olika nätverk är till exempel Facebook och olika internetforum där 

eleven kan söka efter information eller kommunicera med andra individer för att lära sig.  
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Metod 
I metodkaptitlet framkommer det vilken metodansats som användes och hur själva 

genomförandet av undersökningarna gick till. Som vetenskaplig utgångspunkt valdes en 

hermeneutisk (Kieffer) vetenskapssyn, vilket innebär att tolkningen av resultatet är det 

viktiga. Det finns inget som är rätt eller fel utan handlar om elevernas uppfattning kring 

digitala – medier och hjälpmedel. Insamlingen av data skedde både genom kvalitativa 

(Bryman, 2002) intervjuer och av kvantitativa (Bryman, 2002) enkäter. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder användes, detta på grund av att jag önskade rent statistiskt mätbart 

material med frågor som innehöll olika svarsalternativ. Därefter ville jag gå på djupet och 

undersöka varför eleverna har svarat som de har svarat och då genomfördes det muntliga 

intervjuer med ett antal elever för att få mer detaljerad information. 

Urval 
Datainsamlingen genomfördes på ett gymnasium i västra Sverige på Teknikprogrammet 

årkurs 2. Årskurs 2 valdes på grund av att eleverna är mitt i utbildningen. Den klass som 

medverkade bestod av 43 elever, 16 flickor och 27 pojkar. Enkäten var tänkt att delas ut till 

hela årskursen och besvarades av 41 elever. 

För att fördjupa informationen gjordes också 8 intervjuer. Urvalet för intervjuerna för dessa 

viktades, så att proportionerna pojkar/flickor skulle vara detsamma som i årskursen Varje 

elevs namn skrevs på en lapp och lades i en urna, en för pojkar och en för flickor. Därefter 

drogs det två lappar från urnan med pojkar och en från urnan med flicknamn. Det drogs även 

reserver för respektive för att täcka upp om eleverna var frånvarande vid intervjutillfället. 

Dessa behövdes dock inte användas.   

Genomförande 
Innan undersökning informerades eleverna muntligt om hur undersökningen skulle gå 

tillväga. Alla i intervjugruppen var inte myndiga så veckan innan intervjuerna delades det ut 

information som förklarade vad arbetet går ut på samt att vårdnadshavare fick ge sitt 

samtycke eller inte, kring deras barns deltagande (se bilaga 1). Samtliga vårdnadshavare 

medgav att deras barn fick deltaga, även de elever som var myndiga medgav sitt deltagande. 

Insamlingen av data genomfördes under en heldag. Den kvantitativa enkäten (se bilaga 2) 

delades ut till de 41 eleverna som var på plats tiden för genomförandet. Efter enkäten hade 

slutförts, genomfördes djupintervjuerna (se bilaga 3) med de elever som var slumpmässigt 

utvalda. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev och tog mellan 10 – 15 minuter per 

elev, intervjuerna spelades in.  

Bearbetning och analys 
Enkätsvaren fördes in digitalt för att sedan skapa cirkeldiagram för att få bra översikt över 

elevsvaren. De muntliga intervjuerna transkriberades och sammanställdes för lättare kunna 

analyseras för att söka teman och dra slutsatser. 

Validitet, reliabilitet, trovärdighet och äkthet 
För att bedöma noggrannheten i undersökningar nämner Alen Bryman (Bryman, 2002) några 

olika kriterier för detta. När det kommer till den kvantitativa studien skriver han om validitet 
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och reliabilitet, validitet kan man kort beskriva som att forskaren verkligen mäter det hen 

avser att mäta. I detta fall motsvarar det om enkäten verkligen svarar på frågeställningen och 

om eleverna förstod frågorna, d.v.s. hur entydigt de var formulerade. Reliabilitet syftar på om 

undersökningen skulle göras om i efterhand och med en annan undersökningsgrupp och skulle 

det då bli samma resultat.  

Till den kvalitativa delen nämner Bryman att forskarna Lincoln och Guba (Bryman, 2002) 

föreslog att som alternativ bedömning till validitet och reliabilitet använda trovärdighet och 

äkthet, detta på grund av att till skillnad från kriterierna för den kvantitativa studien så bottnar 

det i att det inte är finns ett absolut svar. Trovärdighet kan delas in i fyra delkriterier, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  Där 

tillförlitlighet står för hur andra personer accepterar undersökningen, överförbarhet syftar på 

hur fyllig beskrivning hur undersökningen har gått till väga så att utomstående personer kan 

bedöma om resultatet kan överföras till en annan kontext. Pålitlighet avser att läsaren kan få en 

redogörelse över forskningsprocessen som innefattar bl.a. undersökningsprocessen, 

intervjuunderlag och analys av data osv. Det sista trovärdighetskriteriet möjlighet att styrka och 

konfirmera menar att forskaren ska kunna visa att hen inte har påverkat de som deltagit i studien 

samt inte låtit sina egna värderingar styra resultaten. Äkthet handlar bl.a. om undersökningen 

ger en rättvis bild av deltagarnas åsikter, har undersökningen hjälpt deltagarna att få en bättre 

förståelse kring ämnet, har de kunnat förändra sin nuvarande situation och har de möjlighet att 

ta del av studien i efterhand.  

Etiska kriterier 
I enlighet med god forsknings ed så ska undersökningen följa fyra principer (Bryman, 2002) 

för att skydda dem som deltar, individskyddskraven. Informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera deltagarna syftet med undersökningen, hur den kommer att gå 

tillväga samt att de kan avbryta när som helst under tiden då undersökningen genomförs. 

Eleverna informerades om detta vid två tillfällen, första gången när de fick information om 

undersökningen och fick ta hem samtyckesblanketterna och den andra gången då de 

genomförde enkäten. Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta och att minderåriga 

behöver sin vårdnadshavares tillåtelse.  Konfidentialitetskravet vilket innebär att personerna 

ska kunna vara anonyma och att resultat är avpersonifierat. Elevernas namn eller den skola de 

går på inte namnges någonstans är även det kriteriet uppfyllt. Den sista är nyttjandekravet 

vilket menas att resultatet enbart får användas till forskning och elevernas svar kommer endast 

att figurera i detta arbete.  

Metodkritik 
När det kommer till kvantitativ undersökning finns det en risk att respondenten inte har 

förstått själva frågan eller saknar svarsalternativ på frågor. Detta gör att resultatet kan bli 

otillförlitligt. För att minska risken att eleverna inte begrep frågorna och därmed minska 

risken att svaren blir missvisande, fick eleverna innan enkätundersökningen genomfördes, en 

genomgång kring de begrepp som finns i intervjun. Fem frågor ställdes med olika 

svarsalternativ, detta ansågs vara en rimlig frågemängd som ändå gav tillräckligt med 

information. I den kvalitativa delen av studien kan relationen mellan forskare och deltagare 

påverka svaren, då personer uttrycker sig olika i tal måste detta också tas med i 
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beräkningarna.  Det finns också en risk där respondenten svarar på frågor så som forskaren 

vill att man ska svara. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas elevernas svar som sedan analyseras mot bakgrunden t.ex. skolans 

uppdrag och även mot den litteratur som behandlar ämnet. Den kvantitativa delen som bestod 

av kortfrågor där eleverna bl.a. fick svara på deras uppfattning kring digitala hjälpmedel och 

sociala medier, dessa visualiseras med hjälp av cirkeldiagram. Efter några av 

cirkeldiagrammen finns utdrag från den kvalitativa delen, muntliga djupintervjuer med elever. 

Dessa svar är inte omskrivna och eleverna fick svara mer djupgående kring digitala och 

sociala medier i skolan. Sammanfattning av resultatet redovisas på ett sådant sätt att olika 

teman kan utläsas av den insamlade datan. Innan enkäterna fick de information om 

terminologin som användes i undersökningen, t.ex. vad digitala medier och digitala 

hjälpmedel syftar på. Alla elever svarade på samtliga frågor. 

 

Figur 1. Cirkeldiagram över hur bra eleverna upplever sig. 

 

Figur 2. Cirkeldiagram som visar elevernas uppfattning om deras kunnande jämfört med lärare. 

Fråga två i intervjun handlade om det fanns någon speciell lärarkategori som eleverna kände 

att de var bättre än och fick sedan utveckla sitt svar. Två av elevsvaren var följande. ”Jag 

tycker jag är bättre än många lärare men framförallt språklärarna. Det enda vi gör är att 

skriva på datorn och det är ofta det strular med projektorn eller liknande”.  
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”Nej, inte direkt. Jag är nog lika bra som lärarna. Jag får dock hjälp av tekniklärarna när 

något program inte funkar.” 

 

 

Figur 3. Cirkeldiagram som visar om eleverna vill ha ökad användning i skolan. 

Så här uttrycker några elever kring digitala hjälpmedel. ”Dator och miniräknare tycker jag 

går som digitala hjälpmedel. Räknaren använder man mycket i fysik och matte. Datorn 

använder vi när vi skriver arbeten och letar information. Räknaren använder jag på samma 

sätt utanför skolan som på skolan, datorn använder jag till att se på film, surfa omkring och 

spela spel”. 

”Mest datorn men även miniräknaren. Datorn använder jag i IT-kurser när jag 

programmerar, räknaren använder jag när jag behöver räkna. Jag använder datorn mest för 

att spela när jag är utanför skolan, men även att kolla youtube” 

”Jag vill att datorn ska användas mer, på ett sätt som gör innehållet i lektionerna mer 

intressant. Inte bara vanlig undervisning, de blir långtråkigt.” 

 

Figur 4. Cirkeldiagram över elevernas uppfattning om deras kunnande har ökat 
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Figur 5. Cirkeldiagram vad eleverna tycker om skolans ansvar att höja deras digitala kunnande. 

”Jag tycker inte skolan varken skolan utvecklar eller ökar min nivå kring digitala medier. Jag 

vet inte om jag vill det heller och jag klarar mig bra utan lärare på t.ex. Facebook.” 

”Att använda digitala medier i undervisningen måste vara genomtänkt, annars uppfattas det 

inte seriöst”. 

”Om läraren visar fördelarna med det så kanske det skulle gå att använda om inte blir det 

bara luddigt.” 

Sammanfattning av resultatet 

 Eleverna känner sig överlag inte som experter på datorer men heller inte nybörjare.  

 Det är marginellt andel fler elever som vill ha en ökning av digitala hjälpmedel i 

skolan än de som inte vill ha det. 

 Eleverna anser sig vara generellt bättre på digitala hjälpmedel än sina lärare. 

 Eleverna anser att deras digitala kunnande har ökat under deras tid på gymnasiet. 

 Eleverna anser att skolan ska se till att eleverna ökar sitt digitala kunnande. 

 I intervjuerna framgick det att när eleverna fick definiera digitala hjälpmedel ansåg de 

att datorn och miniräknare är digitala hjälpmedel. 

 Skillnaden i användningen i skolan kontra utanför, är att i skolan använder de datorn 

till informationssökning, skriva arbeten och dataprogram de använder i kurserna. 

Utanför används datorn till nöjen så som spel. 

 Eleverna upplever att de har högre kunskap kring digitala hjälpmedel överlag än deras 

lärare, förutom de lärare som har karaktärskurser där det används specifik 

programvara. Det motiverade eleverna genom att där är datorn ett centralt verktyg för 

kursen och läraren har genomgångar kontinuerligt kring hur programvaran används. 

 Det framkommer att eleverna känner mer lust till lärande när datorn används i 

undervisningen, de tycker att det blir mer intressant och eleverna kommer ifrån vad de 
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kan tolka som traditionell undervisning. Med traditionell undervisning syftade de på 

när läraren går igenom på tavlan och eleverna försöker efterskapa eller liknande. Dock 

när samma undervisningsmetod användes fast med specifik datorprogramvara, 

upplevdes det mer intressant. 

 Eleverna ser gärna att datorn som digitalt hjälpmedel används mer.  

 

Analys av resultatet 

Skolans uppdrag att stärka det livslånga lärandet och ta vara på elevers tidigare kunskap 

sammankopplat till EUs mål kring det digitala kunnandet, bekräftas av denna studie. Då 

eleverna känner att deras kunnande har ökat under deras tid på gymnasiet. Eleverna vill även 

att skolan ska se till att öka deras digitala kunnande. Oblinger (2003) skriver att elever 

upplever att de har mer kunskap kring digitala hjälpmedel än sina lärare vilket bekräftas av 

enkätundersökningen där eleverna uttrycker att de är generellt kunnigare på digitala 

hjälpmedel än sina lärare. Vilket är intressant då eleverna samtidigt önskar att skolan ska 

använda sig mer av digitala hjälpmedel i undervisningen. Enligt elevsvaren berodde det på att 

de tyckte att lektionerna blev roligare och mindre långtråkiga. Kroksmark (2009) skriver, att 

hela skolan bör vara med i processen för att få bra digital kunnande. Undersökningen visade 

att eleverna skiljer på användandet i och utanför skolan. Läraren behöver försöka motivera 

eleverna genom att förklara de fördelar som kan finnas med att använda digitala medier och 

även bekräfta det. Detta anger Engström (2006) som hävdar att läraren ska skapa 

meningsfulla uppgifter, genom uppgifterna bör det främjas att använda digitala medier. Vilket 

sannolikt kommer att göra eleverna mer intresserade för digitala medier i undervisningen. 

Frand (Oblinger, 2003) skriver att dagens ungdom har växt upp med datorn som tekniskt 

verktyg och vilket i studien kan kopplas samman med att det framkommer att eleverna vill ha 

mer digitala hjälpmedel i undervisningen i skolan. Ny teknologi ska enligt skolverket (2011) 

användas som redskap för at utveckla elevernas lärande, eleverna uttryckte i intervjuerna att 

deras lust till lärande ökade då de fick använda digitala hjälpmedel. När det kommer till 

digitala medier vill inte eleverna enligt undersökningen att digitala medier (t.ex. Facebook 

och Twitter) ska användas i undervisningen. Eleverna motiverade detta genom att de känner 

att det är något som är skiljt från skolan och ska vara en frizon från lärare. Detta kan bero på 

att som Krumsvik (2009) skriver att skolan inte i tillräckligt hög grad tar vara på elevernas 

kunskap kring digitala medier  
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Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar. Första delen är resultatdiskussionen där framgår 

varför resultatet blev som det blev och dess konsekvenser. Andra delen är metoddiskussionen 

där själva metoden belyses.  

Resultatdiskussion 
Eleverna ansåg sig ha gott digitalt kunnande och generellt bättre än merparten av lärarkåren. I 

undantagsfall för karakärskurslärare där specifik programvara för datorn är central. Dock ser 

de sig själva inte som experter, man kan undra om elever alltid haft den inställningen? Vi är 

inte experter men bättre än lärarna. Personligen tror jag efter mina erfarenheter som lärare att 

de underskattar en stor del av lärarkåren.  

Det är intressant att eleverna inte tycker att smartphones är ett digitalt hjälpmedel, då den med 

största sannolikhet kan hjälpa dem i deras kunskapsutveckling. Problemet tror jag är att vid 

många examinationer får de inte använda telefonen som hjälpmedel och blir de då bekväma 

med att använda den som hjälpmedel under lektioner blir det istället kontraproduktivt och 

eleverna kommer att känna frustration.  Det finns till exempel en app. som tillhandahåller alla 

lösningar till uppgifterna i deras matematikbok, vilket gynnar elever när de inte kan få hjälp 

på annat håll. Eleverna kan även med deras smartphone genomföra informationssökningar, 

vilket är bra då de inte alltid har med sig datorn. Lärare bör lära sina elever att även om de 

inte får använda digitala hjälpmedel på examinationer så kan de användas för att stärka deras 

lärande.  

Eleverna svarar att skillnaden i användningen av datorn på fritiden kontra i skolan är att de 

informations söker i skolan men använder datorn till nöje utanför. När det kommer till 

informationssökning beror det med allra största del på att de inte kopplar ihop sina sökningar 

på t.ex. på Youtube och Facebook med informationssökning. Utan de kopplar 

informationssökning till när de söker information till ett specifikt skolarbete. En aspekt som 

inte är att förringa är att gymnasiet som jag jobbar på, två år innan intervjuerna spärrade 

nätverket för att kunna spela online-spel, vilket jag vet innan var ett stort problem både 

utanför och innanför lektionstid.    

Nu tre år senare efter att denna undersökning ägde rum, undervisar jag en ny årskurs två på 

samma Teknikprogram. Det intressanta är att denna klass är helt olik den första när det 

kommer till inställningen till digitala medier. Den nya årskurs 2 klassen använder digitala 

medier i stor utsträckning, några exempel är att de via Facebook skapar evenemang för prov, 

påminner varandra om inlämningar och hjälper varandra med uppgifter. Även jag som lärare 

är med i gruppen och kan svara på frågor och dylikt. Vilket kan kopplas till det förändrande 

samhället, där Kroksmark (2009) menar att vi bör se över våra arbetssätt och arbetsformer. 

Jenkins (2010) skriver om en deltagande kultur vilket detta är ett väldigt tydligt exempel på då 

eleverna delar med sig av kunskap och information på ett helt annat sätt än i skolan vilket 

också Frand tar upp (Oblinger, 2003). Eftersom jag är med i gruppen kan jag kontrollera vad 

som skrivs i gruppen och ta upp olämpligheter, och kritiskt granska informationen och prata 

med eleverna. Det är bland annat det som media literacy handlar om. Det var klassens idé att 

bjuda in mig till deras grupp för att de kände att det skulle bli en tillgång bland annat av den 
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hjälp de kan få samt att inte underskatta att jag som lärare kan nå ut med eventuell 

information till berörda elever. Det tar oftast inte många minuter innan en stor del har läst det 

och sprider vidare. Att en del av undervisningen blivit flyttad till sociala medier ställer krav 

på hur man använder sociala medier samt vad man lägger ut. Läraren bör fundera över etiska 

krav men även sekretesslagar då andra obehöriga kan se vad lägger ut eller skriver. Det här är 

något skolan bör ta upp och ha riktlinjer för.    

Metoddiskussion 
Syftet med examensarbetet var att genom ett stickprov undersöka hur ungdomar upplever sitt 

digitala kunnande. Detta gjordes genom att intervjua en gymnasieklass årskurs 2 på 

teknikprogrammet, både med enkäter och med muntliga intervjuer.  Enkäterna användes för 

att få statistiskt mätbart material, vilket gynnande en vis del av frågeställningen och 

djupintervjuer användes för att få mer bredd för att täcka den resterande delen. Det var inga 

problem att genomföra den kvantitativa undersökningen, när den kvalitativa undersökningen 

genomfördes tog det en stund för flera elever att bli bekväma, detta pga. att intervjuerna 

spelades in. Detta löstes genom att prata lite kring ämnet som helhet eller prat om något annat 

som i vissa fall inte var skolrelaterat som jag vet låg eleverna nära. Exempel på frågor som 

användes var relaterat till musik, fotboll och digital animering. Jag tycker att båda 

genomförandemetoderna var lika viktiga för att få grep om elevernas uppfattning. Ska man 

vara kritisk finns det en möjlighet att min tidigare roll som lärare för dem kan ha påverkat 

deras svar. Å andra sidan hjälpte det mig att få eleverna mer avslappnade vid intervjutillfället. 

Det kanske hade blivit andra svar om undersökningen genomförts på en annan gymnasieskola. 

Det tvivlar jag dock på, då jag bedömde deras svar som ärliga utifrån mina tidigare 

observationer i klassrummet för samma elever kopplat till några av deras svar.  

Brymans (2002) kriterier när det kommer till den kvantitativa delen av genomförandet är 

validitet och reliabilitet. Där jag tycker att validitetskravet är uppnått, jag har mätt det jag vill 

mäta. Reliabilitetskravet däremot nu i efterhand när jag ser hur stor skillnad det är mellan 

dessa klasser är jag osäker. Det skulle behövas göras en studie över tid för att säkerhetsställa 

reliabilitetskravet. Brymans (2002) kriterier angående kvalitativa undersökningar är 

trovärdighet och äkthet. Min kvalitativa undersökning påvisar följande. Överförbarhet. Den 

är överförbar till en annan kontext, den kontext jag tänker på är då lägre ner och högre upp i 

utbildningssystemet. Vilket jag tycker att den är. Styrka och konfirmera, har eleverna 

påverkats av mig som intervjuare. Jag försökte att inte lägga in några egna värderingar i mina 

intervjuer. Jag har tidigare haft en relation lärare-elev med intervjugruppen men bedömer 

sannolikheten som låg att det har påverkat dem. Detta grundar jag på att deras svar på 

frågarna verkade spontana och inte överdrivna. Äkthet är det sista kriteriet jag tar upp, det 

handlar om hur eleverna upplever sin situation efter undersökning men även om de kan ta del 

av den efteråt. De elever som deltog i undersökningen har nu lämnat skolan, och jag har inte 

längre någon kontakt med dem.  
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Slutsatser 
Med arbetet ville jag svara på följande frågor:  

1. Vad definierar eleverna som digitala hjälpmedel samt hur upplever eleverna sin 

kunskap kring dessa?  

2. Hur upplever de utvalda eleverna att de hanterar digitala hjälpmedel jämfört med 

lärarkåren? 

3. Vad är det för skillnad i användningen i skolan kontra privat? 

4. Hur upplever eleverna att det kan hjälpa dem i deras kunskapsutveckling att ha en hög 

digitalkunnande?  

5. Hur vill eleverna att skolan ska öka deras digitala kunnande? 

Med den kvalitativa undersökningen tillsammans med den kvantitativa undersökningen är 

frågorna besvarade. Svaren pekar mot att eleverna anser sig vara bättre än lärarkåren men vill 

ändå att digitala hjälpmedel ska användas i större utsträckning i undervisningen och elevernas 

svar är trovärdiga. Läraren bör ha god kännedom när det kommer till att hantera digitala 

hjälpmedel, för att få större nytta av dessa i undervisningen. Även med tanke på att eleverna 

ska känna förtroende för att läraren är kunnig inom dessa hjälpmedel. Ska digitala hjälpmedel 

nyttjas bör läraren ha en tydlig idé hur de ska användas och förklara för eleverna hur de 

kommer att ha nytta av det i kurserna. När dessa krav ställs på den enskilde läraren bör skolan 

se till att kompetens utbilda sin lärarkår vilket också Krumsvik konstaterar (2006). 

Vidare forskning 
Nya frågor har väckts i och med detta examensarbete, hur ser det ut mellan årskurserna? Kan 

man urskilja någon större skillnad över tid? Hur ser det ut mellan de olika 

gymnasieprogrammen? Har det någon betydelse för den geografiska positionen, d.v.s. är det 

skillnad om man t.ex. skulle genomföra undersökningen i norr/söder, i en större ort jämfört 

med landsbygden? För att ta vid där det här examensarbetet slutade finns det många 

intressanta alternativ, några olika alternativ kan t.ex. vara att: 

 Utöka undersökningen genom att låta fler årskurs 2 elever på olika teknikprogram 

deltaga och därefter jämföra likheter och skillnader.  

 Låta alla teknikprogrammets alla årskurser (1-3) vara med i undersökningen för att 

kunna urskilja likheter där emellan. 

 Inkludera andra gymnasieprogram årskurs 2och därmed jämföra över 

programgränserna. 
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Bilaga 1.  
 

Medgivande vårdnadshavare 

 

Hej vårdnadshavare till Te2! 

Jag heter Daniel Hessvall och jag studerar på lärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. I mitt 

examensarbete ingår det att göra en undersökning kring gymnasieungdomars attityd kring digitala 

medier och hjälpmedel.  

Te2 är utvalda för denna undersökning. Det kommer att gå till så att klassen gör en 

enkätundersökning och därefter slumpas det fram några elever för följdfrågor. Detta kommer att ske 

muntligt och kommer att ljudupptas för att sedan transkriberas. Självklart kommer eleverna vara 

anonyma och det inspelade materialet kommer bara jag att lyssna på. Inga namn kommer att 

figurera i rapporten som arbetet kommer att mynna ut i.  

Eftersom inga i klassen är myndiga behöver jag ert samtycke som vårdnadshavare för att intervjua 

era ungdomar. Intervjuerna kommer att ske utanför lektionstid.  

Klassen har redan blivit informerade om detta och det är frivilligt att delta.  

 

Samtycker till deltagande   

Samtycker EJ till deltagande 

 

Elevens namn:________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare underskrift:_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 
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Bilaga 2.  
 

Enkät 

 

1. Hur bra anser du dig vara på att hantera digitala hjälpmedel?  

 

Nybörjare                 Expert 

2. Hur bra anser du dig vara att hantera digitala hjälpmedel jämfört med dina lärare 

 

      Mycket sämre Sämre      Samma  Högre Mycket högre 

3. Vill du ha mer digitala hjälpmedel i undervisningen? 

 

Nej               Ja 

4. Har din kunnande kring digitala hjälpmedel ökats under gymnasiet? 

  

           Nej  Ja 

5. Bör skolan se till att höja elevernas digitala kunnande? 

 

                

Nej              Ja  Bryr mig inte 
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Bilaga 3. 
 

Djupintervju 

 

Vad definierar du som digitala hjälpmedel? 

Varför dessa? 

Vad ser du för skillnad/likhet på din användning av dessa i skolan kontra privat? 

 

Finns det några lärarkategorier som du anser att du behärskar digitala hjälpmedel bättre än? 

Hur kommer det sig? 

 

Hur upplever du att skolan utvecklar och ökar din nivå kring digitala medier? 

Ser du någon fördel med att skolan utvecklar denna? 

 

Hur vill du att användningen av digitala medier skulle se ut i skolan? 

 

Hur tror du att användandet av digitala medier kan hjälpa dig i din kunskapsutveckling? 

 

 


