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Abstract 

Nordström, Alexandra (2014) The essential Media Literacy- A study of teachers perceptions 

about Media Literacy and media education. Independent Project, Swedish, Specialisation in 

Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, 

Education and Social Sciences. 

Today’s society changes rapidly and children and young are born into a society where media is 

sused in a completely different way than before. This has created an increasing need for new 

knowledge and this knowledge can be summarized in the concept of Media Literacy.  

Media literacy is a relatively new area of knowledge, and it was not until the end of the twenty-

first-century’s last decade that it began to be spoken and written about Media Literacy in 

international media research.  Although this area of knowledge is fairly new previous research 

has been done and points out the urgent need for media literacy education. However there is 

still little known about how teachers perceive media literacy and media education. The aim of 

this study is therefore to investigate teacher’s perceptions about media education and digital 

media, and teacher’s perceptions of the concept of Media Literacy. Qualitative interviews reveal 

that teachers perceive that they are not given the necessary conditions for conducting a good 

media education. This study concludes that teachers perceive a lack of education both in media 

literacy and to be able to integrate digital media in their teaching. It further concludes that 

teacher´s actually has more knowledge about media literacy than they know about which 

indicating a need for education so teachers become aware of what media literacy actually is 

about. 
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1. Inledning 
Dagens samhälle förändras i snabb takt och saker vi aldrig trodde kunde vara möjliga för 50 år 

sedan är i skrivande stund en realitet. För hundra år sedan läste vi dagens tidning för att känna 

till vad som hände i Sverige och i världen medan vi i dag står inför ett helt annat 

informationsflöde i och med datoriseringen och den digitala teknikens frammarsch. Barn och 

unga föds idag in i och verkar i ett samhälle där digitala medier och medieinnehåll används på 

ett helt annat sätt än tidigare, något deras föräldrar aldrig upplevde själva som barn (Barbro 

Oxstrand 2013). I dag har var och varannan, ung som gammal en egen mobiltelefon som vi bär 

med oss överallt som vi kan prata i, söka information på via sökmotorer på internet och som vi 

till och med kan läsa tidningen på. Faktum är att medier har en betydande roll i dagens samhälle 

och vi människor behöver kunna hantera dem för att kunna leva och verka i samhället så som 

det ter sig i dag.  Vi behöver inom de flesta yrken ha de tekniska färdigheter som krävs för att 

använda en dator och för att kunna använda oss av internetbaserade tjänster. Ser vi till dagens 

ungdomar har de tagit användandet av digitala medier till en ny dimension. Detta då den yngre 

generationen ofta kommunicerar mer via sociala medier som Snapchat, Instagram och 

Facebook än i verkliga livet. Kontentan av allt detta, det vill säga att digitala medier fått ett 

alltmer ökat inflytande och en mer central roll i samhället, är att det skapats ett ökat behov av 

ny kunskap hos medborgare (Sonia Livingstone 2004). Vi behöver kunskap om medier för att 

kunna använda oss av medier, för att verka i samhället, förstå vad som händer i samhället och 

för att vara delaktiga i samhället. Denna kunskap kan sammanfattas i begreppet mediekunnighet 

något som i internationell forskning oftare benämns Media Literacy (se utförligare förklaring i 

bakgrund) (Oxstrand 2013). Livingstone (2004) och Oxstrand (2013) framhåller att 

mediekunnighet är en av de förmågor som dagens unga behöver för att kunna leva och ha ett 

meningsfullt liv. Det är i själva verket så att det är en mänsklig rättighet att vara mediekunnig 

och både UNESCO och Europeiska Unionen framhåller betydelsen av att alla skolor bör 

utveckla de informerade, reflekterande medborgare som är nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle (Oxstrand 2013). 

 

Ser vi till Sverige har medieundervisning i och med införandet av Lgr 11 fått en allt starkare 

betoning och det ingår i skolans uppdrag att varje elev efter genomgången grundskola kan 

”Orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt” (Lgr 11,s9). Den starkare betoningen på medieundervisning och de nya 

riktlinjer som införts för medieundervisningen ställer krav på lärare, de måste själva inhämta 
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nya kunskaper för att kunna möta eleverna och hjälpa dem erövra mediekunnighet. Lärare måste 

våga och vilja använda sig av digitala medier i undervisningen och vara beredda på att hantera 

frågor som uppkommer i samband med elevers användande av olika medier.  

Detta ter sig dock inte helt oproblematiskt och tidigare forskning visar på att en av de faktorer 

som försvårar och hindrar en kompetent medieundervisning i skolan går att härleda till bristen 

på lärare med adekvat medieutbildning (Cecilia Von Feilitzen 2008). Detta är även något som 

resultatet från Oxstrand (2013) studie visar på och där framkommer det att lärare själva 

uppfattar en avsaknad av tillräcklig utbildning och att de efterlyser stöd och 

kompetensutveckling för att kunna utveckla medieundervisningen och elevers mediekunnighet. 

Då tidigare forskning visar på denna problematik och samtidigt framhåller mediekunnighet som 

en av de förmågor som krävs för att dagens unga ska kunna leva ett meningsfullt liv, så finner 

jag detta område högst aktuellt och relevant att undersöka vidare. Fokus i denna studie kommer 

därför ligga på lärares uppfattningar kring medieundervisningens möjligheter och 

begränsningar och lärares uppfattningar om begreppet mediekunnighet. Då Media Literacy är 

ett relativt nytt kunskapsområde och därmed ännu inte så utforskat, har jag en förhoppning om 

att min studie ska kunna bidra med ytterligare kunskap kring lärares uppfattningar om 

mediekunnighet och om medieundervisningens möjligheter och begränsningar 

1.1 Begreppen 

1.1.1  Mediekunnighet, Media Literacy, IKT och Digitala medier 

För att undvika förvirring kring studiens begrepp och deras innebörd följer här en kort 

definition, en mer ingående bakgrund och definition och av studiens centrala begrepp görs i 

kapitel 2.  Två begrepp kommer att genomsyra uppsatsen och det är begreppen Mediekunnighet 

och Media Literacy. Begreppet literacy handlar om de färdigheter en individ behöver för att 

kunna läsa och skriva och begreppet Media Literacy handlar om att ha en kunnighet om media, 

alltså en mediekunnighet. 

Barbro Oxstrand (2013) översätter i sin avhandling det engelska begreppet Media Literacy till 

Mediekunnighet. Detta är något jag ställer mig bakom och i denna studie kommer jag 

fortsättningsvis använda mig av Oxstrands (2013) definition och svenska översättning 

mediekunnighet. Således ses alltså begreppen Media Literacy och mediekunnighet som 

synonymer i denna studie. I vissa delar av studien kommer dock det engelska begreppet Media 

Literacy användas då detta är ett väl etablerat begrepp som andra forskare jag kommer hänvisa 

till använder sig av. 
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Vad gäller begreppet IKT, som står för informations-och kommunikationsteknik, så kommer 

jag vid lärarintervjuerna ibland använda detta i stället för mediekunnighet. Detta då IKT 

begreppet är ett mer vedertaget begrepp inom skolkontexten som jag tror lärare lättare kan 

relatera till och förstå innebörden av. När IKT används i studien syftar det till allt som har att 

göra med användandet av dator och digitala tekniker, som till exempel att skapa och bearbeta 

texter, överföra, söka information på internet, granska källor samt presentationer med ljud, bild 

och text. De redskap som används för att göra detta benämns i studien som digitala medier. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar det ökade kravet på användandet 

av digitala medier i undervisningen, ses detta som en möjlighet eller en begränsning? Då flera 

aspekter kan inverka på lärares uppfattningar kring medieundervisningen och användandet av 

digitala medier, avser syftet därför även att ta del av hur lärare uppfattar och förstår innebörden 

av begreppet mediekunnighet. Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande det ökade kravet på användandet av 

digitala medier i svenskundervisningen? 

 Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på medieundervisning och dess 

möjligheter och begränsningar? 

 Hur uppfattar och förstår lärare innebörden av att vara mediekunnig? 

1.3 Disposition 
I Kapitel 2 definieras, förklaras och ges en bakgrund till studiens centrala begrepp samt hur 

olika forskare och författare beskriver och problematiserar det forskningsfält som denna studie 

ansluter sig till. I kapitel 3 presenteras olika forskningsstudier som är inriktade mot samma 

område som denna studie behandlar, nämligen mediekunnighet och medieundervisning. I 

kapitel 4 redogör jag för intervju vilken är den metod som valts för att samla in empirisk data, 

hur urvalet gått till, genomförandet, transkribering samt hur analysen gått till. Vidare innefattar 

även kapitel 4 en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts i samband med denna 

studie. I kapitel 5 som är resultatdelen redogör jag för analysen av det empiriska materialet som 

utgörs av lärarintervjuerna.  Kapitel 6 är ett diskussionskapitel där jag diskuterar för och 

nackdelar, mina egna ställningstaganden och synpunkter samt vilka slutsatser som kan dras av 

det empiriska materialet samt en metoddiskussion. Jag diskuterar också vad min studie kan 

bidra med till verksamma lärare på fältet samt förslag på vidare forskning kring området. 
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2. Bakgrund 
Denna studie har syftet att undersöka hur lärare uppfattar och förstår innebörden av det ökade 

kravet på användandet av digitala medier i svenskundervisningen samt hur lärare uppfattar och 

förstår innebörden av begreppet mediekunnighet. Detta kapitel kommer att diskutera, definiera 

och ge en bakgrund till begreppet Mediekunnighet (Media Literacy) samt vilken betydelse 

denna har för lärarens förmåga att bedriva medieundervisning i enlighet med skollag, läroplan 

och kursplanen i svenska. En modell som visar på innebörden av mediekunnighet kommer även 

att presenteras och sammanfattningsvis lyfts möjliga hinder för mediekunnighet fram. 

 

2.1 Varför Media Literacy? 

Då studiens centrala begrepp mediekunnighet är en översättning av Media Literacy följer här 

en kort bakgrund kring uppkomsten av Media Literacy. Literacy kan definieras som de 

grundläggande färdigheter en individ behöver för att kunna läsa, analysera, producera texter 

samt ha en mer kritisk förståelse av text och textbaserad kommunikation (Oxstrand 2013). 

Under de senaste åren har betydelsen av begreppet Literacy vidgats och innefattar 

skriftspråkliga aktiviteter som är både komplexa och varierande i sin natur (Oxstrand 2013). 

Dessa aktiviteter handlar exempelvis om att dra slutsatser, göra associationer samt förhålla sig 

kritisk (Oxstrand 2013).  Detta går att koppla till det vidgade textbegreppet som återfinns i bland 

annat svenskämnets kursplan som handlar om att skolan måste utvecklas i takt med samhällets 

snabba utveckling. Denna snabba utveckling kräver en mediekunnighet hos unga och därför 

räcker det inte längre med att behärska skriftspråket i böcker (Oxstrand 2013). Den digitala 

tekniken i dagens samhälle bidrar till att skapa nya uppfattningar om literacy och därigenom 

även nya sätt att konstruera literacies. Nya former av literacy uppkommer i frekvent flöde 

genom internet, telefoner och datorn och Oxstrand (2013) framhåller att literacybegreppet i 

stället bör talas om i pluralform alltså literacies. En av dessa nya literacies är Media Literacy 

som det började talas och skrivas om i internationell forskning samt policydokument i slutet av 

2000 talet (Oxstrand 2013). Media Literacy ses som en av de förmågor som är relevanta för 

dagens unga för att kunna ha ett meningsfullt liv (Livingstone 2004). Detta då barn och unga 

idag föds och lever i ett samhälle där medier används på ett sätt som deras egna föräldrar aldrig 

upplevde själva som barn (Oxstrand 2013).  

2.2 Vad innebär mediekunnighet? 

2.2.2 En mänsklig rättighet 

Att vara mediekunnig är enligt UNESCO och Europeiska Unionen en mänsklig rättighet och 

medieundervisning är en del av de grundläggande rättigheterna för alla medborgare i världen 
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(Oxstrand 2013). Vidare framhåller både UNESCO och Europeiska Unionen att alla skolor bör 

utveckla de informerade, reflekterande och engagerade medborgare som är nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle. Ett viktigt argument för mediekunnighet är det stora medieflöde som 

finns i dagens samhälle, något som kräver att medieundervisningen får ett stort utrymme i 

skolans arbete (Oxstrand 2013). Detta då de stora förändringarna av informationsflödet i 

samhället kräver ny kunskap om media, det vill säga en mediekunnighet (Sonia Livingstone 

2004). Denna kunskap är något Livingstone (2004) menar krävs av oss alla då den är viktig i 

både jobbsituationer, inom utbildning och för samhället generellt sett. Vidare framhåller 

hon att mediekunnighet kan sägas vara en av de kritiska och uttrycksfulla förmågor som behövs 

för ett fullständigt och meningsfullt liv. Detta då vi människor behöver en kunnighet om media 

för att kunna använda oss av medier, vi måste kunna använda datorer och programvara, att ha 

vetskap om hur man söker information, att kunna bedöma vad som är pålitliga källor, att förstå 

texter på ett rimligt sätt samt att kunna placera in en text i sitt eget sammanhang (Livingstone 

2004).  Dessa färdigheter är vad mediekunnighet handlar om och enligt Oxstrands (2013) 

definition av begreppet ses detta som ett paraplybegrepp inom vilket flera andra vedertagna 

begrepp ingår. Dessa är digital kompetens, social kompetens, medborgerlig kompetens samt 

Skolverkets definition av begreppet IKT vad gäller tekniska färdigheter i digital teknik, dator 

och internet. Men vad innebär då egentligen mediekunnighet? 

2.2.3 Innebörden av mediekunnighet 

Oxstrand (2013)  framhåller att mediekunnighet innebär att få tillgång till medier, att lära sig 

använda dessa, att lära sig analysera och ha ett kritiskt förhållningssätt till olika medier, 

förmågan att kunna förstå och utvärdera medier samt att själv kunna skapa med olika medier.  

Begreppet mediekunnighet består av dessa fyra komponenter: tillgång, analys, utvärdering och 

skapande av innehåll och tillsammans utgör dessa komponenter en färdighet att hantera medier 

(Livingstone 2004). Varje enskild del stödjer de andra delarna i en ickelinjär, dynamisk 

inlärningsprocess. Att själv lära sig att skapa ett innehåll hjälper till i processen att förstå vad 

mediekunnighet går ut på och även att analysera och värdera det som producerats av andra 

(Livingstone 2004).  Barbro Oxstrand (2009) lyfter fram mediekunnighet som 2000-talets 

förhållningssätt till utbildning och hävdar att den: 

”Provides a framework to access, analyze, evaluate and create messages in a variety of forms 

— from print to video to the Internet. Media literacy builds an understanding of the role of 

media in society as well as essential skills of inquiry and self-expression necessary for 

citizens of a democracy.” ( Oxstrand, 2009,s 15). 

 

God mediekunnighet är enligt Oxstrand (2013)  en kombination av medieundervisning och en 

miljö som stimulerar och uppmuntrar deltagande i och genom medier. När det gäller frågan om 
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vad mediekunnighet innebär gjorde Europeiska kommissionen en studie 2009 i vilken de 

identifierade två dimensioner inom mediekunnighet (Livingstone 2011). Den ena dimensionen 

handlar om den individuella kompetensen och den andra om miljöfaktorer som påverkar 

mediekunnighet (Livingstone 2011). Dessa två dimensioner återfinns i den modell Oxstrand 

(2013,s21) redogör för som visar på olika perspektiv på mediekunnighet, se figur 1: 

 

 

 

Figur 1: Olika perspektiv på mediekunnighet 

Ursprungligen har modellen ovan utvecklats av Pérez Tornero & Pi (2011) och alla perspektiv 

som återfinns i modellen samspelar med varandra och skapar tillsammans det som kännetecknar 

en god mediekunnighet (Oxstrand 2013). Anledningen till att denna modell presenteras är då 

den är av betydelse för denna studie. Detta då modellen visar på innebörden av god 

mediekunnighet vilken är av relevans för studies syfte då detta avser att ta del av hur lärare 

uppfattar innebörden av mediekunnighet. Vidare har jag även utgått från de olika perspektiv 

som modellen inrymmer vid formulerandet av min intervjuguide.  Hur kan då denna modell 

förstås? Jo modellen ska förstås från basen och uppåt (Oxstrand 2013). Basen utgörs av 

miljöfaktorer vilka visar de nödvändiga förutsättningarna för mediekunnighet, samt de faktorer 

som kan underlätta eller hindra detta. Miljöfaktorerna i modellens bas delas in i två grupper, 

medietillgänglighet och medier i det omgivande samhället. Båda grupperna ses som 
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självständiga delar men är dock beroende av varandra eftersom till exempel medier i det 

omgivande samhället är beroende av tillgänglighet och tillgängligheten påverkas av medier i 

det omgivande samhället (Oxstrand 2013). När de yttre förutsättningarna finns, det vill säga 

miljöfaktorerna, är nästa nivå i modellen den individuella mediekunnigheten som delas in i 

personlig mediekunnighet och social mediekunnighet.  

 

Vad gäller den personliga mediekunnigheten visar modellen att denna delas in i två olika nivåer, 

den lägre nivån handlar om praktisk medieanvändning och vilka basfärdigheter man har 

gällande dator och internetkunnande (Oxstrand 2013). Den högre nivån av personlig 

mediekunnighet handlar om kritisk förståelse och att man ska kunna bedöma aspekter av medier 

genom att till exempel jämföra olika typer av informationskällor och därigenom kunna dra 

slutsatser om dess trovärdighet. Vidare handlar den kritiska förståelsen om vilka regler det finns 

för olika medier till exempel som att det är olagligt att använda en författares ord utan att ange 

källa, och om att kunna söka information på internet och reflektera över detta innehåll.  

 

Längst upp i modellen på nivå 3 finns Social mediekunnighet som ses som en kommunikativ 

och deltagande förmåga vilken möjliggör ett fullt deltagande i mediesamhället (Oxstrand 

(2013). Den sociala mediekunnigheten handlar om att kunna skapa med medier, kunna skapa 

sociala relationer via medier samt kunna ta aktiv del i samhället via medier. För att kunna nå 

upp till den högsta nivån social mediekunnighet krävs det goda kunskaper i de alla de 

underliggande nivåerna i modellen. Tillsammans skapar perspektiven i modellen det som 

kännetecknar en god individuell mediekunnighet. 

 

2.3 Vad uttrycker styrdokument om mediekunnighet och medieundervisning? 

Skolans kompensatoriska uppgift är att vara en skola för alla och barns erfarenheter, kunskaper 

och språk speglas av deras uppväxtvillkor (Oxstrand 2013). Därför är en av skolans allra största 

utmaningar att arbeta för att barns uppväxtvillkor inte ska ha någon betydelse för deras 

möjligheter till utvecklig. Detta gäller även skolans medieundervisning och att barn som inte 

har tillgång till digitala medier hemma ska få förutsättningar via skolan att utveckla den 

mediekunnighet som krävs för att de ska bli de reflekterande och engagerande medborgare som 

krävs i ett demokratiskt samhälle (Oxstrand 2013). Detta är av stor betydelse eftersom uppgifter 

visar att barn från familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar utsätts för en större risk 

när de använder sig av internet (Oxstrand 2009). Detta då de inte fått med sig ett kritiskt 

tänkande hemifrån och inte kunnat utveckla förmågan att värdera källors trovärdighet.  I 
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Skollagen 1 kap. 4§ uttrycks där att utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. I Lgr 11 

uttrycks det att skolan har i uppdrag att förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver. Vidare ingår i skolans uppdrag att:  

 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lgr 11,s 9 ). 

 

Likt Lgr 11 uttrycker Livingstone (2004) att förändringarna i och med det stora 

informationsflödet i samhället kräver ny kunskap, och den kunskap som behövs för att kunna 

orientera sig i den komplexa verkligheten är just media kunskap eller mediekunnighet. 

Medieundervisning har i och med Skollag och Lgr 11 fått en starkare betoning och ställning i 

grundskolan än tidigare (Oxstrand 2013).  Vidare betonar både Skollag och Lgr 11 vikten av 

att använda datorn och andra digitala medier i undervisningen, vilket skrivs fram som något 

som krävs för att uppnå skolans mål (Lena Tyrén 2013).  

 

Vad gäller mediekunnighet finns fortfarande inget eget skolämne för detta utan undervisning i 

mediekunnighet, något regeringen kallar undervisning om IKT, är tänkt att genomsyra all 

undervisning och inte bara ske i ett ämne (Oxstrand 2013). Att undervisning om medier ska 

genomsyra utbildningen går att urskilja på flera ställen i Lgr 11 till exempel i skolans 

övergripande mål och riktlinjer under rubriken kunskaper. Där uttrycks att det är skolans ansvar 

att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna ”använda modern teknik som verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation och lärande” (Lgr 11,s14). Ser vi till kursplaner i Lgr 11 

finns mycket som har anknytning till mediekunnighet i både kursplanen för svenska, 

samhällskunskap och för bild. Om vi inledningsvis ser till kursplanen för bild uppger Oxstrand 

(2013) att inledningen till detta ämne i hög grad överensstämmer med definitionen av 

mediekunnighet: 

 Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. 

Vi omges ständigt av bilder som har syfte att informera, övertala, underhålla och se oss estetiska 

och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för 

att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet (Lgr 11,2011,s20) 

Ser vi i stället till kursplanen i svenska uttrycks där att undervisningen ska bidra till att ”eleverna 

utvecklar kunskap om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor” (Lgr 

11,s222). Under centralt innehåll i svenskämnet finns även mycket som går att koppla till 

mediekunnighet. Under rubriken Läsa och skriva uttrycks att elever i årskurs 1-3 ska ges 
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lässtrategier för att förstå och tolka olika texter och i årskurs 4-6 utökas detta till att eleverna 

ska ges lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier (Lgr 11,2011). Under 

rubriken Tala, lyssna och samtala finns även mycket med anknytning till mediekunnighet. För 

årskurs 1-3 ingår muntliga presentationer där bilder och andra hjälpmedel ska användas för att 

stödja presentationen. För årskurs 4-6 ingår även att eleverna ska använda stödord, bilder och 

digitala medier för att genomföra sina presentationer (Lgr11,2011). Sammanfattningsvis under 

rubriken Informationssökning och källkritik framgår att eleverna i årskurs 1-3 ska kunna göra 

informationssökning i böcker, tidskrifter samt på webbsidor för barn, samt även öva upp sin 

källkritik. I årskurs 4-6 till utökas detta till att innefatta informationssökning i några olika 

medier och källor till exempel via sökmotorer som Google.  Vad gäller källkritik i årskurs 4-6 

skall eleverna ges förutsättningar att jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet med ett 

källkritiskt förhållningssätt (Lgr 11). Men om det är eleverna som ska bli mediekunniga varför 

är då mediekunnighet hos lärare så viktigt? 

 

2.4 Varför behövs mediekunnighet hos lärare? 
Lärares egen mediekunnighet är av avgörande betydelse för elevers chans att själva bli 

mediekunniga, detta då mediekunnighet är ett resultat av medieundervisning och en miljö som 

stimulerar eleverna till kreativt deltagande i och genom media (Oxstrand 2013). En lärare som 

har en hög grad av mediekunnighet kan till exempel förstå de mekanismer som ligger bakom 

nätmobbning och lära elever hur sådant kan motverkas. Något som kan göras genom 

undervisning om hur man själv kan försöka rätta till sina misstag genom att bland annat ta bort 

en kränkande text eller dylikt.  

 

Vidare kan dessa lärare även lära elever att allt som publiceras på internet lämnar spår och att 

alla avsändare kan spåras (Oxstrand 2013). Ser vi i stället till en lärare med låg grad av 

mediekunnighet kan sociala medier vara en väldigt svår bit och locka läraren till att förbjuda 

dessa och allt annat som läraren själv inte riktigt förstår. Till exempel önska förbud mot 

mobiltelefoner i skolan i stället för att lära sina elever att det inte är tillåtet att ta kort eller filma 

sina klasskamrater utan tillstånd. Vidare framhåller författaren att lärare med låg 

mediekunnighet är helt beroende av den teknik som skolans ledning tillhandahåller och har 

själva inte den förmågan som krävs för att kunna kringgå teknik som inte fungerar som den ska. 

Således hävdar Oxstrand (2013) att det som krävs för att lärare ska kunna ge sina elever en 

kvalificerad medieundervisning är dels att skolor behöver ha tillgång till olika medier, men 

framförallt krävs det lärare i skolan som själva fått kvalificerad medieundervisning under sin 
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lärarutbildning eller som fortbildning. Exempel på dylik fortbildning är PIM som står för 

praktisk IT och mediekunskap som utvecklades på uppdrag av Skolverket i syfte att främja 

utveckling och användning av informationsteknik i skolan (Jan Hylén 2011).  Oxstrand (2013) 

understryker vikten av att lärare fått medieundervisning/mediefortbildning för har lärare inte 

fått detta finns heller ingen möjlighet för dem att förstå vad Lgr 11 och andra styrdokument 

menar med en god medieundervisning och varför denna är av största vikt. Det är alltså inte 

tillgång till medier som ger elever mediekunnighet utan unga människor behöver få hjälp att 

erövra mediekunnighet och gällande detta är lärares egen mediekunnighet och vilja att använda 

medier en avgörande faktor. Ett meningsfullt användande hos lärare är en god grund för att vilja 

utveckla sin egen kritiska förståelse och förmedla detta till sina elever (Oxstrand (2013).  

 

2.5 Hinder för mediekunnighet 
Cecilia Von Feilitzen (2008) lyfter fram de stora hindren för medieutbildning och 

mediekunnighet och slutsatsen hon kommer fram till är att förutom det akuta behovet av 

utbildning av ”media utbildare” så är de flesta i behov av mediekunnighet, till och med 

medierna själva. Von Feilitzen (2008) hävdar att i praktiken har processen att göra alla 

medborgare mediekunniga ännu inte vidtagit effektiva former trots att vissa länder så som 

Kanada och Australien är relativt långt framme vad gäller mediekunnighet i skolan. Men vilka 

är då hindren och orsakerna till denna långsamma utveckling när det gäller mediekunnighet? 

Det första hindret går att härleda till föräldrar och det vanliga argumentet att det är föräldrars 

ansvar att undervisa sina barn om medier (Von Feilitzen 2008). Trots att forskning visar att 

föräldrar kan vara av stor betydelse i detta avseende så hävdar ändå Von Feilitzen (2008) att 

om vi helt ska förlita oss till föräldrars ansvar kommer utvecklingen av mediekunnighet hindras.  

Ett annat hinder som lyfts fram gäller medieutbildare och de faktorer som hindrar media 

utbildares utbildning. Några av dessa faktorer handlar bland annat om att många länder saknar 

genuint politiskt stöd för Media Literacy utbildning, att det finns en brist på pedagogiska 

resurser samt att det finns svårigheter med att formulera och utvärdera mål för 

medieundervisning Von Feilitzen 2008). Vidare saknas även forskning kring de långsiktiga 

konsekvenserna av medieutbildning och lärares egen medieutbildning saknas ofta eller är 

bristfällig. Alla dessa och en rad andra hindrande faktorer för ”media utbildares” utbildning 

bidrar till förvirring hos lärare och pedagogiken kring mediekunnighet vilar på grund av detta 

på oklara grunder. Slutsatsen Von Feilitzen (2008) drar kring detta är att om mediekunnighet 

ska realiseras och bli framgångsrik i och utanför skolan så måste lärares och andra vuxnas 
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utbildning genomföras och förbättras. Vidare måste även skolledares och politikers 

medvetenhet om behovet av utbildning inom mediekunnighet höjas (Von Feilitzen 2008) 

 

3. Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer jag redogöra för relevant forskning om mediekunnighet och 

medieundervisning. Den forskning som redovisas här ligger till grund för min egen studie vars 

syfte är att undersöka hur lärare uppfattar och förstår innebörden av det ökade kravet på 

användandet av digitala medier i svenskundervisningen samt hur lärare uppfattar och förstår 

innebörden av att vara mediekunnig. I slutet av detta kapitel sammanfattas resultatet från 

tidigare forskning samt vilka slutsatser jag själv kan dra utifrån detta och ta med mig i mitt 

fortsatta arbete med denna studie. När jag sökte tidigare forskning till denna studie använde jag 

mig av olika sökmotorer på internet. Dessa var Swepub.se, Diva, Google.se och de sökord som 

använts är ”Media Literacy”, ”Mediekunnighet” och ”Specialpedagogik och IT”. Vad gäller 

vissa artiklar har jag funnit dessa genom så kallat snöbollsurval, det vill säga att jag fann en 

avhandling och utifrån referenslistan på denna fann jag artiklar jag valt att använda i min studie.  

 

3.1 Mediekunnighet och medieundervisning- vad säger tidigare forskning? 

3.1.1 Ett förändrat perspektiv 

Det var i slutet av 2000 talets första decennium som det både började talas och skrivas om 

Media Literacy (mediekunnighet) i internationell medieforskning och sedan 2001 innefattar 

UNESCO den nya digitala kommunikationstekniken i sina texter om medieundervisning 

(Oxstrand 2013). Själva medieperspektivet har enligt Karin Fogelberg (2005) funnits inskrivet 

i läroplaner sedan en lång tid tillbaka, däremot har perspektivet på medieundervisningens 

innehåll förändrats över tid. Förr har tyngdpunkten i medieundervisningen legat på att skydda 

barn och unga och har till största del då handlat om hur vuxna bör agera för att skydda unga 

från skadligt medieinnehåll (Fogelberg 2005). På senare tid har fokus däremot snabbt förflyttats 

från att förr enbart handla om att skydda unga till att nu istället handla om hur vi ska utbilda de 

unga till att bli mediekunniga och aktiva samhällsmedborgare (Oxstrand 2013). Perspektivet på 

medieundervisningens innehåll i dagsläget beskriver Fogelberg (2005) som ett proaktivt arbete 

som handlar om hur vuxna bör arbeta för att stödja barn och ungdomar så att de blir rustade för 

att hantera olika medier och deras innehåll. Detta grundar sig i tanken om att människor som 

har kunskap om medier har bättre förutsättningar att hantera den medievärld vi lever i 

tillskillnad från människor som saknar kunskaper (Fogelberg 2005). Vidare hävdar Fogelberg 

(2005) att det är just i det proaktiva perspektivet som Media Literacy hamnar i fokus och skolans 
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uppgift i det proaktiva arbetet handlar om att ge ungdomar det kunskaper och redskap de 

behöver för att kunna ta del av information och uttrycka sig.  

3.1.2 Två områden 

Enligt Oxstrand (2013) går det att urskilja två områden i forskningen kring medieundervisning 

det ena handlar om den kritiska medieundervisningen och källkritik och handlar om ungas 

behov av att få hjälp att kritiskt förstå och hantera medier och deras innehåll på ett bra sätt. Det 

andra området handlar om medieundervisningen som en mänsklig rättighet och som en 

betydelsefull förmåga för demokratiska medborgare (Oxstrand 2013). Vad gäller det första 

området och den kritiska medieundervisningen, syftar denna enligt Fogelberg (2005) till att öka 

förståelsen för mediernas innehåll och funktion, vilken påverkan medier har på individer samt 

undervisning för att öka ungas kunskap om mediernas sammanhang och reglering. Sonia 

Livingstone (2008b) framhåller vikten av den kritiska medieundervisningen då hon hävdar den 

digitala färdigheten eller informationskompetensen inte räcker längre. Olika färdigheter 

behöver agera tillsammans och enligt Oxstrand (2013) visar resultaten från en stor europeisk 

studie att det finns ett stort behov av att utveckla strategier för att främja kritisk 

medieundervisning. Oxstrand (2013) framhåller även betydelsen av att lära yngre barn att 

förhålla sig till och möta medier på ett bra sätt för att stärka motståndskraften hos barn när det 

gäller det som är farligt på internet. Detta då det inte är möjligt att isolera barn från olika 

medieinnehåll (Oxstrand 2013).  

 

Det andra området -medieundervisning som en mänsklig rättighet tydliggör att det behov av 

medieundervisning som finns hos barn och unga för att de aktivt ska ha möjlighet att kunna 

delta i det demokratiska samhället (Oxstrand 2013). Livingstone (2008b) belyser att 

mediekunnighet på senare tid alltmer kopplats till frågor om just demokrati och 

samhällsengagemang. Därför menar hon att det gemensamma målet för medieundervisning i 

skolan är att ge eleverna det mediekunnande de behöver för ett fullvärdigt medborgarskap 

(Livingstone 2008b). Vad gäller detta framhåller Oxstrand (2013) att det behöver ske en 

förändring i skolan och att sättet att lära ut behöver förändras genom att ge barn möjligheter till 

att använda medier för att uttrycka sina åsikter. På så sätt blir kritiskt mediekunnighet en modell 

och ett redskap för vuxna att hjälpa unga att göra sina röster hörda och stödjer deras utveckling 

till att bli demokratiska medborgare (Oxstrand 2013). Den förändring som Oxstrand hävdar bör 

ske i skolan går att koppla till frågan om likvärdighet och i Lgr 11 uttrycks just att alla 

utbildningen ska vara likvärdig för alla elever men att detta inte sker genom att all utbildning 

utformas lika runt om i landet eller att skolors resurser ska fördelas lika. 
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3.1.3 Vad visar resultaten från svensk forskning? 

Vad gäller medieundervisningen i Sverige belyser Fogelberg (2005) att internationell forskning 

visar på att det råder oklarheter kring medieundervisningen i skolan. Detta beror på att 

medieundervisningen integreras i övriga skolämnen så som bild, svenska och samhällskunskap 

vilket skapar en otydlighet kring vad medieundervisningen egentligen ska innehålla. Vidare 

framhåller Fogelberg (2005) att riktlinjerna kring undervisningen är otydliga och att fokus 

främst ligger på hur man kan använda sig av medier i den redan befintliga undervisningen. 

Detta är även någon som Oxstrand (2009) menar gälla för Sveriges medieundervisning och 

beskriver att denna tenderar att fokusera mer på tekniken än själva innehållet i 

medieundervisningen. En annan aspekt som försvårar en kompetent medieundervisning handlar 

om att det saknas lärare med adekvat utbildning och Fogelberg (2005) belyser vikten av att 

detta förändras. Detta då en kompetent medieutbildning förutsätter att lärare har grundläggande 

ämneskompetens som gör att denne kan bedöma se vilka mediekunskaper som kan utvecklas 

genom olika slags mediepedagogik (Fogelberg 2005).  

 

I sin avhandling undersöker Oxstrand (2013) hur lärare uppfattar begreppet mediekunnighet i 

skolans kontext samt lärares syn på medieundervisning. Studien som Oxstrand (2013) gjort 

bygger på 10 par intervjuer med lärare som arbetar på mellanstadiet. Resultatet från Oxstrands 

(2013) studie visar att lärare uppfattar att det inte är tillräckligt att skolan står till tjänst med 

teknik utan att de behöver stöd och kompetensutveckling för att kunna utveckla 

medieundervisningen. En faktor som då blir betydelsefull är enligt lärarna i Oxstrands (2013) 

att det avsätts tid och pengar till deras fortbildning, något de upplevde saknades vid tiden för 

intervjuerna. Resultatet visar även att lärare var mycket kritiska mot den mediefortbildning de 

hittills fått och uttryckte ett behov av att få kontinuerlig mediefortbildning för att kunna använda 

medier tillsammans med eleverna för att kunna utveckla elevernas mediekunnighet (Oxstrand 

(2013). Lärare upplevde att de förutom PIM utbildningen hade fått lära sig det mesta själva då 

”det inte får kosta någonting, utbildningen kändes det som” (Oxstrand, 2013, 93). Lärare 

upplevde även stora problem med de tekniska lösningarna på skolorna då tekniken ofta strulade 

och efterlyste även där tekniskt stöd. Sammanfattningsvis visar även Oxstrands (2013) resultat 

att det fanns en stor spridning av lärares egen mediekunnighet och att den kritiska 

medieförståelsen saknades hos många lärare.  

 

Att lärare inte ges förutsättningar att utveckla undervisningen är något som Tyrén (2013) 

framhåller i sin avhandling. Tyréns (2013) studie beskrivs som en studie om lärares möjligheter 
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och hinder till förändring och förbättring i praktiken och syftet med studien är att analysera och 

beskriva vad som sker i praktiken när datorn introduceras som ett redskap i 

svenskundervisningen (Tyrén 2013). Den ansats som använts i studie är aktionsforskning och 

det empiriska materialet har samlats in genom observationer, fokussamtal, samtal med lärare 

och elever och samtal vid kvällsmöten (Tyrén) 2013. Vad resultatet från Tyréns studie visar är 

att det inte räcker med att endast tillföra datorer och annan teknik för att förbättra 

undervisningen. Lärarna i studien efterfrågar kompetensutveckling både gällande deras egen 

mediekunnighet men även i hur de kan använda sig av digitala medier i undervisningen (Tyrén 

2013). Lärare ges inte de förutsättningar de behöver för att kunna utveckla undervisningen och 

skolor kommer i kläm mellan de krav de ställer och de resurser som ges till skolor av 

huvudmannen, något som medför olika förutsättningar för skolor att genomföra det som anses 

viktigt (Tyrén 2013).  

 

Vidare visar även resultatet att ekonomin är avgörande betydelse för att det ska vara möjligt att 

förändra och förbättra praktiken långsiktigt. Sammanfattningsvis visar studien på vikten av att 

politiker har en större inblick i skolans verksamhet och i lärares arbetssituation när de fattar 

beslut om reformer, detta för att få en förståelse för hur olika beslut de fattar tas emot men även 

påverkar lärares och elevers dagliga arbete (Tyrén 2013).  

4. Metod 
I detta kapitel redogör jag för intervju som metod då denna ligger till grund för min empiriska 

studie. Jag kommer redogöra för de etiska överväganden som gjorts i samband med 

intervjuerna, hur urvalet gått till, genomförandet av intervjuerna, dokumentationen och 

transkriberingen samt hur jag analyserat mitt insamlade material.  

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Steinar Kvale (1997) menar att samtalet är en grundläggande form för allt mänskligt samspel 

för alla vi människor talar med varandra, vi ställer frågor till varandra och vi besvarar frågor 

och genom samtalet lär vi känna andra människor och deras livsvärld. Forskningsintervjun 

bygger enligt Kvale (1997) på vardagens samtal samtidigt som det är ett professionellt samtal 

och syftet med en kvalitativ intervju är att försöka förstå den intervjuades synvinkel. Forskaren 

försöker således analysera betydelsen av människors erfarenheter och blottlägga världen ur 

deras perspektiv (Kvale 1997).  När lämpar det sig då att använda sig av intervjuer i 

forskningssammanhang?  Martyn Denscombe (2009) understryker att intervju som metod 

lämpar sig väl när forskaren behöver få insikt i människors åsikter, känslor, uppfattningar och 
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erfarenheter detta då dessa saker kräver utforskning på djupet och i detalj. Då denna studie 

syftar till att undersöka hur lärare uppfattar det ökade kravet på användandet av digitala medier 

i svenskundervisningen, samt ta del av hur lärare uppfattar och förstår innebörden av begreppet 

mediekunnighet så valde jag därför intervju som metod. Enligt Denscombe (2009) finns det tre 

typer av forskningsintervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Vid 

strukturerade intervjuer har forskaren en stark kontroll över intervjufrågorna och svaren och 

forskaren har i förväg gjort en lista med frågor som ska besvaras som liknar ett frågeformulär 

(Denscombe 2009). I en ostrukturerad intervju är i stället forskarens roll att styra intervjun så 

lite som möjligt vilket görs genom att forskaren introducerar ett tema eller område för 

informanten vilket denne sedan ges utrymme att tala fritt om och utveckla sina tankar och idéer 

kring (Denscombe 2009).  

 

I denna studie har jag valt att använda mig av den tredje typen av forskningsintervju, den 

semistrukturerade. Denscombe (2009) beskriver den semistrukturerade intervjun som ett 

mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Även vid en semistrukturerad 

intervju har forskaren en färdig lista med ämnen som ska avhandlas och frågor som ska 

besvaras. Däremot har intervjun ändå en större flexibilitet än den strukturerade när det gäller 

frågornas ordningsföljd och svaren på frågorna är öppna och betoningen ligger på att den 

intervjuade ska få utveckla sina tankar, idéer och synpunkter (Denscombe 2009). Även Kvale 

(1997) lyfter fram flexibiliteten i en semistrukturerad intervju, eller halvstrukturerad som han 

själv benämner den, och menar likt Denscombe (2009) att även om intervjun omfattar förslag 

på frågor och teman så kan dessa förändras och förflyttas under intervjuns gång. Huruvida 

frågor och teman flyttas beror helt på respondenternas svar och berättelser. Att jag valt en 

semistrukturerad intervju till denna studie är för att jag dels vill ha svar på mina specifika frågor 

men även vill uppmuntra och ge respondenterna utrymme till att utveckla sina egna tankar och 

idéer kring området. Detta tror jag tillåter mig komma närmare och få en djupare förståelse för 

mina informanters uppfattningar om området. 

 

4.2 Etiska överväganden  
Vad gäller de etiska överväganden som gjorts i samband med denna studie innefattar dessa 

överväganden Vetenskapsrådets (2003;2011) forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vidare innefattar studiens etiska överväganden även det Kvale 

(1997) lyfter fram gällande etiska frågor vid intervjuundersökningar samt de tre principer 

Denscombe (2009) lyfter fram gällande forskningsetik. Vetenskapsrådet (2011) framhåller att 
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en viktig aspekt av forskningsetiken handlar om hur de informanter som medverkar i forskning 

får behandlas. Denscombes (2009) principer går att härleda till detta och enligt honom förväntas 

forskare under hela forskningsprocessen att: 

 respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet; 

 arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet 

(Denscombe,2009,s193) 

Även Kvale (1997) understryker vikten av att etiska överväganden aktualiseras under hela 

forskningsprocessen från början till slut. Forskare ska följa god forskningssed och 

Vetenskapsrådet (2003) framhåller att det finns krav alla forskare bör begrunda innan de 

påbörjar en studie. Det finns fyra huvudkrav på forskningen som härstammar från det 

grundläggande individskyddskravet, dessa krav benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2003). Det är dessa krav jag 

utgått ifrån vid intervjuerna med deltagarna i denna studie.  

 

Vad gäller informationskravet handlar detta om att forskaren har en skyldighet att informera 

respondenterna om vem forskaren är, vad studiens syfte är samt vilken roll forskaren själv har 

i forskningsprojektet (Vetenskapsrådet 2003). Vad gäller informationskravet och de punkter 

detta innefattar, så informerade jag respondenterna om detta långt innan intervjuerna skulle 

genomföras genom att kontakta dem via telefon. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket 

enligt Vetenskapsrådet (2003) gäller deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan i en 

undersökning. Till följd av samtyckeskravet har respondenterna även rätt att dra sig ur 

undersökningen när som helst och det ger dem även rätt att avbryta mitt under intervjuerna om 

de så önskar (Vetenskapsrådet 2003). Även när det gäller samtyckeskravet informerade jag 

mina respondenter om innebörden av detta vid första telefonsamtalet och upplyste dem även 

om att jag skulle spela in samtliga intervjuer. Alla studiens respondenter gav samtycke. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som enligt Vetenskapsrådet (2003) har ett nära 

samband med offentlighet och sekretess. Detta krav handlar om forskarens skyldighet att 

hantera och förvara personliga uppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare handlar 

konfidentialitetskravet om att uppgifterna ska hanteras på ett sätt som gör att respondenterna 

inte ska kunna identifieras och spåras (Vetenskapsrådet 2003). När det gäller denna studie var 

respondenterna medvetna om detta innan intervjuerna påbörjades och hade även blivit 

informerade om att det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av mig och skulle förstöras 

så fort studien var klar. För att respondenterna i denna studie inte ska kunna identifieras och 

spåras har de och skolorna de arbetar på getts fiktiva namn. Lärarna benämns som Samuel, 
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Gudrun, Peter och Eva och skolorna benämns Jungbergska skolan, Beckaskolan och 

Stjärnbergsskolan.   

 

Det sista av Vetenskapsrådets (2003) krav är nyttjandekravet vilket innebär att forskaren ska 

underrätta alla respondenter om vad studiens resultat kommer att användas till och att detta 

resultat endast kommer att användas i just det specifika syftet. I denna studie skedde detta 

genom att respondenterna informerades om syftet med denna studie. Vidare tydliggjorde jag 

för respondenterna att detta arbete är ett självständigt arbete vid Örebro Universitet och att deras 

intervjusvar kommer utgöra grunden för min empiriska studie.  

4.3 Urval 
När en forskare ska välja respondenter till en intervjuundersökning kan detta göras med två 

olika urvalstekniker sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval varav den sistnämnda är 

vanligast vid intervjuer (Denscombe 2009). I denna studie har jag utgått ifrån icke-

sannolikhetsurvalet vilket innebär att valet av intervjupersoner baseras på forskarens 

föreställning om att dessa har något speciellt att bidra med till den annalkande studien 

(Denscombe 2009). Vad gäller denna studie så grundas den på intervjuer med fyra lärare som 

arbetar i grundskolans år 1-3. Alla lärare är verksamma inom samma kommun men arbetar på 

tre olika skolor, Samuel och Eva arbetar på samma skola men på olika enheter.  Tre av dessa 

lärare kontaktades för att jag lärt känna dem genom mina verksamhetsförlagda utbildningar och 

för att jag vet att deras sätt att arbeta och reflektera över sitt arbete kan bidra till min studie. 

Den fjärde läraren fick jag rekommendationer om vid det första telefonsamtalet jag hade med 

en utav de andra lärarna. Anledningen till att jag valt att göra intervjuer med lärare på olika 

skolor i samma kommun är dels för att de lärare som var tidigare kända arbetar på olika skolor. 

Men även för att jag vill undersöka om det finns någon diskrepans mellan lärares uppfattningar 

på olika skolor i samma kommun. Det jag är ute efter är inte typiska exempel utan autentiska 

exempel på lärares uppfattningar. Att fyra lärare valdes har att göra med studiens tidsaspekt och 

omfång. Lärarna är i studien är mellan 33-65 år varav någon är helt nyutbildad och medan några 

andra arbetat i skolan under många år. 

4.4 Intervju- planering och genomförande 
De fyra lärare som skulle intervjuas kontaktades i god tid innan själva genomförandet av  

intervjuerna för att vi skulle kunna bestämma datum, tid och plats för intervjuerna.  

Vid formulerandet av intervjufrågor, vilket givetvis skedde långt innan intervjuerna, så valde 

jag att upprätta en intervjuguide vilket innebär att man på förhand anger de ämnen som är 

föremål för undersökningen och i vilken ordning de tas upp under intervjun (Kvale 1997).  
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Vidare framhåller Kvale (1997) att en intervjuguide kan rymma en rad omsorgsfullt 

formulerade frågor vilket min guide gjorde. Vid formulerandet av intervjuguiden tog jag 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar och guiden delades in i fyra olika teman: 

Allmänt, Medietillgång, Styrdokumentens roll och Lärares mediekunnighet.  

 

När intervjuerna genomfördes skedde det på lärarnas skolor i enlighet med deras egna 

önskemål. Alla intervjuer skedde enskilt i avskilda lokaler för att undvika störningsmoment. 

Att jag valde att göra enskilda intervjuer med lärarna grundar sig dels i att lärarna arbetade på 

olika skolor, men även för att syftet med intervjuerna var att ta del av lärarnas personliga 

uppfattning och därmed lämpade sig inte gruppintervjuer. En pilotintervju genomfördes innan 

studies fyra huvudintervjuer för att se hur frågorna uppfattades och om jag fick relevanta svar i 

relation till studies syfte och frågeställningar. Då jag ansåg att pilotintervjun gick bra ändrade 

jag inget i intervjuguiden förutom att jag formulerade om en fråga, pilotintervjun lämnade jag 

där och denna räknas inte in i studiens empiriska material. Dokumentationen av intervjuerna 

skedde genom ljudinspelning som jag sedan transkriberade och skrev ut. När alla intervjuer var 

klara och transkriberade började analysen av det empiriska materialet. 

4.5 Transkribering och analys 
Innan transkriberingen lyssnade jag igenom varje intervju flera gånger för att bekanta mig med 

materialet. Transkriberingen av intervjuerna skedde sedan systematiskt vartefter intervjuerna 

genomfördes. Vid transkriberingen valde jag att återge vad respondenterna sa ordagrant 

däremot sorterade jag bort skratt, suckar, pauser och betoningar så länge jag inte fann dessa 

meningsbärande för intervjuernas innehåll. Enligt Denscombe (2009) måste all data förberedas 

innan den kan användas i forskningssyfte, den måste samlas in, bearbetas och sorteras på ett 

sätt som gör den tillgänglig för en analys. När jag förberedde mina data för analys utgick jag 

ifrån de fyra praktiska råd Denscombe (2009) framhåller gällande detta. Dessa råd är att allt 

original material bör säkerhetskopieras, att det bör sammanställas i samma format, att man bör 

lämna utrymme för senare och egna kommentarer och att varje rådata ska identifieras med ett 

unikt serienummer eller en unik kod.  

 

När allt material transkriberats och skrivits ut samt förberetts i enlighet med Denscombes 

(2009) fyra praktiska råd, påbörjade jag arbetet att ta ut betydelsefulla delar ur materialet för 

fortsatt analys. De delar, eller snarare meningar som jag valde ut var de jag fann relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar.  Själva analysen av kvalitativ data definieras av Fejes & 

Thornberg (2009) som en systematisk process där forskaren undersöker och arrangerar sitt 
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insamlade material för att komma fram till ett resultat. Denna process inbegriper enligt 

Denscombe (2009) fem steg:”förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data 

(utveckla koder, kategorier och begrepp), verifiering av data och presentation av data” 

(Denscombe, 2009,s369).  Dessa steg följer inte alltid denna logiska ordning och det är inte 

alltid så att varje steg slutförs innan man går över till nästa steg. Forskaren måste ibland gå fram 

och tillbaka mellan dessa steg framförallt när det gäller kodning, tolkning och verifiering av 

data (Denscombe 2009). Analysen av materialet har gjorts i enlighet med Denscombes (2009)  

fem steg och när alla förberedelser var klara började jag med att läsa igenom mitt material flera 

gången för att bli väl förtrogen med det och därmed kunna göra en adekvat tolkning och 

kategorisering. Min tolkning har skett genom att all data har kodats med lärarnas fiktiva namn 

alltså Samuel, Gudrun, Peter och Eva.  

 

För att analysera datan har jag valt att använda mig av en av de fem huvudmetoder Kvale (1997) 

och Fejes & Thornberg (2009) urskiljer för en kvalitativ analys, kategorisering. Det här 

tillvägagångssättet harmonierar med en fenomenografisk ansats och analysen går till så att allt 

material sorteras in i kategorier och genom att likheter och skillnader urskiljs och analyseras så 

krymper mängden material och struktureras till slut till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg 

2009).  Min analys påbörjade jag genom att jag klippte ut alla respondenters svar och sorterade 

in dem i likheter och skillnader under frågeställningarna. Genom detta identifierade jag 6 olika 

kategorier dock upptäckte jag att en kategori kunde slås ihop med en annan, därför resulterade 

analysen slutligen i 5 olika kategorier som presenteras i följande kapitel. 

 

Vad som sammanfattningsvis kan sägas om metodansatsen jag valt i samband med studien är 

att det är en abduktiv ansats vilket innebär att jag pendlat mellan deduktion och induktion (Fejes 

& Thornberg 2009). För mig har det inneburit att jag pendlat mellan att analysera mitt empiriska 

material och att läsa tidigare forskning på området, detta då min fokus i första hand legat på den 

empiriska analysen. Den tidigare forskningen har därför mer fungerat som en inspirationskälla 

för mig för att kunna upptäcka mönster i materialet som kan bringa en förståelse. Detta då jag 

inte är ute efter att finna det typiska utan det talade exemplet och därför är lärarnas röster och 

uppfattningar det primära. 

  

5. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet som framkommit vid analysen av svaren 

från de fyra lärarna. Som nämndes i föregående kapitel har jag med utgångspunkt i studiens 
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frågeställningar kunnat identifiera fem olika kategorier. Den kategori jag kunnat identifiera 

utifrån studiens första frågeställning Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande det ökade 

kravet på användandet av digitala medier i svenskundervisningen? är: Otillräckliga 

förutsättningar-det stora hindret. Utifrån studiens andra frågeställning Finns skilda 

uppfattningar hos lärare gällande synen på medieundervisning och dess möjligheter och 

begränsningar? har jag kunnat identifiera följande två kategorier: Den egna inställningen och 

lusten att lära, brist på utbildning begränsar. Slutligen identifierade jag två kategorier utifrån 

studiens tredje frågeställning Hur uppfattar och förstår lärare innebörden av att vara 

mediekunnig? Dessa kategorier är: Etik och ett kritiskt förhållningssätt, Mediekunnighet- en 

nödvändighet i dagens samhälle. I resultatet som följer kommer jag att redogöra för dessa 

kategorier separat under mina tre frågeställningar.  

 

5.1 Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande det ökade kravet på användandet av 

digitala medier i svenskundervisningen? 
Den första kategorin Otillräckliga förutsättningar- det stora hindret handlar om lärares 

upplevelser av att de möjligheter som finns i samband med läroplanens ökade krav på 

användandet av digitala medier i undervisningen begränsas av otillräckliga resurser i 

kommunen.  

5.1.1 Otillräckliga resurser - det stora hindret 

En betydelsefull aspekt som framkommit genom analysen är att flera lärare uppfattar en stor 

brist vad gäller tillgång på datorer vilket i sin tur begränsar deras arbete med digitala medier i 

undervisningen. 

 

möjligheterna med att använda digitala medier i undervisningen är ju verkligen stora men 

begränsningarna är ju många när man inte ens har datorer så det räcker till varannan elev (Gudrun) 

 
men varje elev skulle ju egentligen ha tillgång till en dator men i denna kommun finns ju inte den 

möjligheten eftersom det inte finns några datorer (Eva) 

 

Vad gäller bristen på datorer i kommunen uppfattar lärarna även att denna gör frågan 

om likvärdighet svår att förhålla sig till och hänvisar till vad som står i läroplanen. 

 

ja men det står ju i läroplanen att alla elever ska ha möjlighet att ha en dator det syns ju jättetydligt 

i alla ämnen, sen tänker jag på nationella proven och skriv delen i svenska hur kan man kalla det 

likvärdigt om eleverna i en kommun får skriva för hand medan eleverna i en annan kommun med 

mer resurser får skriva på datorn? Det är ju inte likvärdigt överhuvudtaget (Eva) 
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Vad som däremot synliggjorts via analysen är att en av skolorna har större tillgång till 

datorer än de övriga två vilket visar på skillnader gällande tillgänglighet och 

resursfördelning mellan olika skolor i samma kommun. 

 

ja men datorer har vi ganska gott om i fall vi jämför med andra skolor i kommunen så har vi ju 

en bra täthet där (Peter) 

 

Ytterligare en aspekt som kännetecknar lärares uppfattningar gällande det ökade kravet 

på användandet av digitala medier i undervisningen är att lärarna inte anser sig få de 

förutsättningar de behöver för att använda tekniken på ett tillfredsställande sätt dels på 

grund av att. 

 

det tekniska ofta strular och det är dålig kontakt med IT som inte hinner med oss det finns liksom 

inte tillräckligt med resurser (Peter) 
 

Men även på grund av att de inte ges den fortbildning som är nödvändig för att kunna 

använda digitala medier i enlighet med läroplanens direktiv och på ett sätt som lärarna 

själva upplever som tillfredställande. 

man får ju liksom inte förutsättningarna att använda tekniken på rätt sätt för kommunen vill ju 

inte betala 5000 per skalle för att lärare ska få gå på en smartboard kurs (Samuel) 

 

Det viktiga är inte att ”bara satsa en massa på det materiella” (Eva) utan lärarna uttrycker 

även att utbildning för deras arbete med digitala medier är av stor betydelse. Det ena 

förutsätter det andra och lärarna uttrycker att de också måste få lära sig och att ”medierna 

inte bara kastas in” (Samuel). 

 

man stoppar bara in tekniken man vill inte betala för att någon ska kunna det är väl typisk 

kommunal verksamhet man vill ha allting nytt men man vill inte betala för att någon ska kunna 

det (Samuel) 

 

5.2 Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på medieundervisning och dess 

möjligheter och begränsningar? 
Den första kategorin som hör till studiens andra frågeställning är Den egna inställningen och 

lusten att lära. Denna kategori handlar om lärares förhållningsätt och inställning till 

medieundervisning, och deras medvetenhet om att den egna viljan och lusten att lära när av stor 

betydelse när det gäller att bedriva en god medieundervisning. Den andra kategorin Brist på 

utbildning begränsar handlar om att lärare upplever en brist på utbildning vad gäller att hantera 

och undervisa via digitala medier. Vidare belyser även denna kategori att avsaknaden på 

kvalificerad medieutbildning upplevs som en begränsande faktor i lärares medieundervisning. 
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5.2.1 Den egna inställningen och lusten att lära 

Det har genom analysen framkommit att en viktig del i lärares arbete med medieundervisning 

är deras egen inställning till att lära. Viljan och lusten att lära visar sig vara en av de aspekter 

lärare uppfattar ha störst betydelse när det gäller synen lärare har på medieundervisning och 

dess möjligheter och begränsningar. 

  
men går man på en kurs och sen går man hem och inte jobbar vidare med det så kommer man ju 

inte använda det sen heller det handlar ju om ens egen inställning och nyfikenhet och lust att lära 

ens egen drivkraft så är det ju (Peter) 

 

Att ständigt arbeta för att förbättra sina kunskaper är viktigt och detta måste ske 

kontinuerligt. 

ja men jag tror att det är viktigt att jobba med att förbättra sina kunskaper hela tiden det räcker 

liksom inte att gå en kurs och jobba med det man lärt sig då och då... jag tror på kontinuitet det 

är viktigt tror jag (Eva) 

 

Även om det framkommit via analysen att vissa lärare känner sig begränsade så visar 

det sig att deras inställning och drivkraft att lära sig ändå för dem framåt i arbetet med 

medieundervisningen.  

 

ja det var ju lite motigt i början jag är ju inte lika duktig som de yngre… så ja jag känner mig ju 

begränsad men samtidigt så känner jag ju att jag håller på att utvecklas och det känns positivt och 

jag försöker hela tiden och det tar tid men jag försöker igen så det går ju lite steg framåt hela 

tiden” (Gudrun) 
 

Att inte vara rädd för att göra fel och misslyckas lyfts fram som en viktig del i arbetet 

med digitala medier och det är av stor betydelse att inte välja bort arbetssätt som 

inkluderar digitala medier på grund av en rädsla för att misslyckas: 

man kan inte göra allting bra hela tiden… utan man gör lite misslyckanden men man måste våga 

göra fel ibland för det är av sina misslyckanden man lär sig det är så jag tänker (Eva) 

 

Eleverna visar sig också vara till stor hjälp i lärarnas arbete med medieundervisningen 

och ses som en stor tillgång då eleverna ofta är mycket mer kunniga ”ja men det är 

jättestor skillnad jag har ju baskunskaperna men eleverna är ju mer vana vid att hantera 

medier” (Samuel). Det visar sig att elevernas högre grad av mediekunnighet inte ses som 

ett hot eller något begränsande för lärarnas arbete utan tvärtom ses som en möjlighet då 

eleverna kan lära sina lärare nya saker. 

 

ja men dom är ju helt fantastiska och eleverna har lärt mig så otroligt mycket på vägen dom har 

lärt mig jättemycket likväl som jag hjälper dom med andra saker (Samuel) 

 



. 

23 
 

Sammanfattningsvis belyses i denna kategori att medieundervisningen uppfattas som 

något som måste genomsyra alla ämnen i skolan ” det ska ju liksom finnas med överallt 

”( Peter). Men även att lärare själva behöver ha en god grund att stå på för att kunna 

bedriva en god medieundervisning. För finns inte en god grund att stå på och en 

förståelse för medieundervisningens syfte och varför den behövs så ”är det svårt att 

undervisa eleverna om medier”( Eva).  

 

alltså man behöver ju en grund att stå på och har du det tror jag det är lättare att lära ut kring 

digitala medier man behöver ju ha en förståelse och vilja att lära sig… för har man inte en det kan 

man inte heller se fördelarna med medieundervisning och överföra ett bra förhållningssätt 

gentemot medier till eleverna (Samuel) 

 

5.2.2 Brist på utbildning begränsar 

En faktor som lärare upplever begränsa dem i sin medieundervisning rör deras egen utbildning 

inom området. Analysen visar att lärare upplever en avsaknad av kvalificerad 

medieutbildning/fortbildning både inom yrket men även inom lärarutbildningen. 

ja men när jag gick lärarutbildningen vilket inte var så längesen tyckte jag den generellt sätt var 

väldigt dålig den har inte förberett mig på lärarlivet alls dom har missat grundkonceptet tycker 

jag och tittar man på digitala medier där fick man verkligen ingenting… sen vet jag inte hur det 

är i dag dock tror jag inte det är bättre (Samuel) 

 

Den utbildning som krävs för att integrera digitala medier i undervisningen upplever sig alla 

lärare inte fått vilket ses som en begränsning när det gäller medieundervisningen och även när 

det gäller att uppfylla det som återfinns i läroplanens kunskapskrav. 

 

ja men jag menar det är ju enklare att veta hur man ska undervisa om och genom digitala medier 

om man i alla fall gjort PIM 3…kan du powerpoint och photostory och såna program kan man ju 

liksom när man läser kunskapskraven tänka till hur kan jag då använda det här i min undervisning 

annars blir ju det svårt (Peter)  

 
 jag känner ju att jag vill ha mera utbildning för nu när jag får en etta så kommer jag ju använda 

datorn mer i klasserna och då skulle jag ju behöva mer kunskap det känner jag ju (Gudrun) 

 

Det framkommer även att det inom kommunen funnits ett uppsatt mål och en kravbild över 

lärares kompetens som inte upprätthållits. 

 

ja men man hade ju som mål i kommunen att alla lärare skulle uppnå PIM 3 för att få en egen 

dator men det tog dom ju ja det var ju inte så noga med det så det är ju jättemånga lärare som inte 

ens har PIM 2 i kommunen och det finns ju dom som inte ens har PIM 1 (Peter) 

 

Att detta inte upprätthållits uppfattas inte som något gynnsamt varken när det kommer till 

lärares kompetens eller när det gäller förmågan att bedriva en god medieundervisning 
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ja det är ju jättedåligt att man inte upprätthållit den här kravbilden över lärarnas kompetens jag 

känner ju att jag behöver mer jag behöver mer kunskap och vi behöver mer utbildning och att få 

jobba mer den här tekniska delen för att kunna undervisa (Eva) 

 

En annan faktor som utmärker lärares uppfattningar handlar om de tillfällen då ny teknik 

köps in till skolorna. Den nya tekniken upplevs bara ”tillkomma med en bok” (Samuel) 

och ansvaret att lära sig tekniken upplever lärare ligga på dem själva 

 

nej men utbildning i att hantera dom här digitala medierna tycker jag inte alls att jag fått i den 

utsträckning som skulle behövas jag får ju lära mig själv i mångt och mycket tycker jag (Eva) 
 

Kommunen upplevs inte heller prioritera att utbilda lärare i den nya tekniken så att denna 

kan användas på ett tillfredsställande sätt i medieundervisningen. 

 

i mångt och mycket känns det som att nya medier tillkommer med en bok och liksom läs det här 

sen ska ni kunna det… ungefär så upplever jag den här kommunens verksamhet (Samuel) 

 

Vad som sammanfattningsvis poängteras inom denna kategori är att trots avsaknad av 

utbildning gör lärarna det dom kan för att lära sig och tar varandra till hjälp i största 

möjliga utsträckning. Detta för att medieundervisningen ska bli så bra som möjligt för 

både lärare och elever. 

5.3 Hur uppfattar och förstår lärare innebörden av att vara mediekunnig? 
Den första kategorin som hör till studiens tredje och sista frågeställning är Etik och ett kritiskt 

förhållningsätt. Denna kategori handlar om hur lärare uppfattar och värderar det kritiska 

förhållningssättet gentemot medier som en av de mest betydelsefulla delarna i att vara 

mediekunnig. Den andra kategorin Mediekunnighet- en nödvändighet i dagens samhälle 

handlar om hur mediekunnighet uppfattas vara en av de färdigheter som behövs för att kunna 

leva, verka och orientera sig i samhället som det ser ut i dag.  

5.3.1 Etik och ett kritiskt förhållningssätt 

En medvetenhet om ”hur stort internet verkligen är” (Samuel), vad internet innebär och på 

vilket sätt man bör förhålla sig till internet är något som utmärker lärares uppfattningar kring 

innebörden av mediekunnighet. 

 

ja men att vara mediekunnig är man mediekunnig då vet man vad det innebär hur man förhåller 

sig helt enkelt till internet och till media överhuvudtaget… vad internet innebär och vilket omfång 

det egentligen har (Eva) 
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Att elever lär sig hur de ska förhålla sig till och kritiskt granska information är något lärare 

menar vara viktigt och något som ”vi behöver jobba mer med i skolan” (Eva). Elever behöver 

kunna värdera och ifrågasätta information från olika medier. 

 

den stora fråga är ju källkritiken vi måste vara oerhört noga med att prata om att dom måste 

hänvisa till vart dom har fått kunskapen ifrån… det ser jag som mitt uppdrag att få i dom på 

källkritiken för dom måste ju ha det sen på högstadiet, gymnasiet och framförallt på universitetet 

(Samuel) 
 

 

Vad gäller att kritiskt granska information visar analysen att lärare belyser vikten av att 

de själva har en förståelse för innebörden av det, något som lyfts fram som avgörande 

för elevers möjligheter att tillägna sig dessa kunskaper. 

 

i kunskapskraven står det ju att vi ska kritiskt granska information och det tror jag vi behöver 

jobba mer med… för att elever ska kunna lära sig att kritiskt granska så måste man som lärare 

veta vad det innebär och jag måste lära mig att lyssna det är ett ganska svårt epitet att kritiskt 

granska (Eva) 

 

Vad gäller förhållningssättet gentemot medier relaterar lärare inte bara detta till att kritiskt 

granska information, utan framhåller även vikten av att elever behöver bli medvetna om det 

goda och det onda som kommer med internet. 

 

man måste ha ett kritiskt förhållningssätt det finns mycket bra på internet men man måste 

samtidigt vara vaksam för det ju en öppen värld där… likaså att man ska inta en försiktighet när 

man är ute och går en mörk kväll på en bakgata… alltså den tanken måste finnas med när man 

använder internet det finns både gott och ont om man säger så (Peter) 

 

Men även vikten av att få sina elever att förstå att det finns en etisk aspekt kring användandet 

av internet. 

 

det viktigaste att förhålla sig till det är att förstå att allting som är skrivet på internet det finns där 

för alltid… du är inte anonym och lämnar alltid digitala spår efter dig det är viktigt att förklara 

det för eleverna (Samuel) 

 

Den etiska aspekten uppfattar lärare som betydelsefull och poängterar att denna är av särskild 

vikt för dagens elever på grund av det flitiga användandet av sociala medier. 

 

och sen det här med… vi har ju diskuterat det här med instagram och sådana medier till exempel 

hur är jag emot en klasskompis och vad skriver jag för det finns ju där (Samuel) 

 

Att föra en etisk diskussion med sina elever uppfattar lärare därför som viktigt i förebyggande 

syfte för att få elever att inse innebörden av vilka konsekvenser ett felaktigt användande av 

sociala medier kan få. 
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jag upplever att ungdomar i dag misshandlar internet … man lägger ut en massa saker på sociala 

medier och tror att man inte ska behöva ta konsekvenserna av det… det är något jag tror kommer 

fattas ungdomarna i dag för ibland måste man ta konsekvenserna av sitt handlande och därför 

menar jag att det är viktigt att prata om etik med internet (Lärare 4) 

 

Vad analysen av denna kategori sammanfattningsvis belyser är att trots lärares 

medvetenhet om vikten av ett kritiskt förhållningssätt, så har alla lärare ännu inte lyckats 

med att införa detta i sin undervisning. 

 

ja sen har man ju inte jobbat så mycket med på det här med sociala saker... ja vad man ska säga 

att vara kritiskt granskande har ju inte jag jobbat så mycket med det kommer väl när eleverna går 

i fyran eller femman mer (Gudrun)  

 

 

5.3.2 Mediekunnighet - en nödvändighet i dagens samhälle 

Namnet på denna kategori syftar till hur betydelsefull lärare uppfattar att mediekunnighet är i 

dagens samhälle. Något som uppfattas och förstås som en färdighet som behövs för att kunna 

verka, leva och orientera sig i samhället och det dagliga livet. 

ja men man kan ju knappt gå till banken nu för tiden man sköter ju allt hemma… så det försvårar 

ju verkligen om man inte är mediekunnig… det ingår ju på något vis i allmänbildningen att vara 

mediekunnig (Peter) 

 

Lärare framhåller betydelsen av att ”hänga med i dagens utveckling” (Samuel) då 

informationsflödet i dag är helt annat vilket kräver en mediekunnighet hos för att kunna 

”hantera vardagen och verkligheten som den är” (Peter) 

Nämen jag tycker det är viktigt att hänga med i dagens utveckling jag tycker det är en ingång till 

livet dom ska leva utan för skolan… IKT och digitala medier och att bli mediekunniga förbereder 

dom för det dom ska göra utanför skolan alltså livet och jobbet som kommer (Samuel) 

 

Att själva vara ”up to date med vad som är inne”( Samuel) och att som lärare själv 

försöka lära sig ny teknik framhåller lärare vara viktigt och vara något som bidrar till att 

de kan förstå eleverna på ett annat sätt. 

ja men jag känner att det är jätteviktigt att bli bättre på det och att ha en förståelse för det… det 

är ju en värld som kommer att komma eller redan är och som kommer att utvecklas så jag tror det 

är jätteviktigt att man bli bra på att jobba med IKT och att lära ut (Eva)  

 

Skolans kompensatoriska uppgift är även något lärarna belyser innebörden av och menar 

att det är oerhört viktigt att alla elever ”ges samma förutsättningar” (Samuel) att bli 

mediekunniga oberoende av hemförhållanden. 
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”men det finns ju elever som inte har tillgång till dator hemma och då blir ju vårt arbete ännu 

viktigare för att dom ska klara sitt liv utanför” (Samuel) 

 

Vad gäller lärares egen medieanvändning och förmåga att hantera digitala medier visar 

analysen att de flesta lärare är aktiva medieanvändare. 

 

ja men jag använder ju min egen dator dagligen såklart sen använder jag ju mig av mycket 

powerpoint i undervisningen på den här digitala… ja smartboarden och det gör det ju väldigt 

levande för eleverna och jag tycker det är ett jätte bra sätt att undervisa på (Eva) 

 

ja men vi använder ju datorer till att både skriva och söka och jag gör presentationer med 

smartboarden sen använder jag ju mycket mobiltelefoner i min undervisning… eleverna får söka 

med dom så man kan göra otroligt mycket med moderna saker (Samuel) 

 

Dock visar analysen påtagliga skillnader gällande denna aspekt vilken kan relateras till 

en av lärarnas arbetssätt. Denna lärare använder sig av mycket konkret material i sin 

undervisning, något som får konsekvenser för i vilken utsträckning digitala medier 

integreras i själva undervisningen. 

 

jag har ju mina arbetssätt jag använder mycket material och så här och då tar man inte ju inte 

datorn till hjälp i första hand… eller dom här andra digitala hjälpmedlen och det kanske gör att 

jag missar en del (Gudrun) 

 

Sammanfattningsvis går det genom analysen att urskilja att lärare uppfattar och förstår 

innebörden av att vara mediekunnig som något livsnödvändigt. Vidare upplever sig 

lärare vara ”relativt kunniga” (Peter) inom området men upplever ändå att de skulle vilja 

och behöva lära sig mycket mer för att bli så mediekunniga som dagens samhälle kräver. 

 

jag tycker nog min mediekunnighet är nog relativt stor för att jobba på en skola men i det stora perspektivet 

är den väldigt liten och jag skulle vilja lära mig mycket mer… framförallt hur jag kan använda allt detta 

mer i min undervisning (Samuel) 

 

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till studiens syfte och de tre 

frågeställningar som varit vägledande för studien. Detta görs i relation till tidigare forskning 

och bakgrund. Kapitlet är uppdelat i två rubriker: Resultatdiskussion och Metoddiskussion. 

Under Resultatdiskussionen kommer jag att diskutera kring de delar av resultatet jag funnit vara 

av relevans för studiens syfte och frågeställningar, diskussionspunkterna redogör jag för var för 

sig i form av underrubriker. Avslutningsvis följer en konklusion samt vilka vidare studier av 
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det undersökta området jag anser vara viktiga att göra. Jag kommer även redogöra för vilka 

möjliga konsekvenser mitt resultat kan få för den undersökta praktiken. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Ett behov av förändring 

Något som visat sig via analysen och som går att relatera till studiens två första frågeställningar 

Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande det ökade kravet på användandet av digitala 

medier i undervisningen? och Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på 

medieundervisning och dess möjligheter och begränsningar? handlar om behovet av 

förändring. Oxstrand (2013) hävdar att det behöver ske en förändring i skolan och sättet att lära 

ut behöver förändras, vi behöver ge elever möjligheter att uttrycka sig via olika medier och här 

blir den kritiska mediekunnigheten viktig. Detta då den fungerar som ett redskap för vuxna att 

hjälpa elever att göra sina röster hörda och stödjer elevers utveckling till att bli demokratiska 

medborgare (Oxstrand 2013). När det gäller behovet av förändring tyder denna studies resultat 

på liknande tendenser då analysen visar att lärare både uppfattar 

sig sakna kvalificerad medieutbildning/fortbildning men även den utbildning de anser krävas 

för att kunna integrera digitala medier på ett tillfredsställande sätt i sin undervisning. Lärarna 

upplever att de inte ges förutsättningarna att använda tekniken på det sätt de skulle önska vilket 

begränsar dem i att bedriva en god medieundervisning enligt deras mått. 

 

Man får ju liksom inte förutsättningarna att använda tekniken på rätt sätt för kommunen vill ju 

inte betala 5000 per skalle för att lärare ska få gå på smartboard-kurs (Samuel) 

 

Det visar sig att lärare upplever att kommunen i allmänhet tenderar att satsa mer ”på det 

”materiella” (Eva) än på lärares utbildning i att hantera de digitala medierna så de kan integrera 

dem i sin undervisning på ett bra sätt. Paralleller kan genom detta dras till Oxstrand (2009), 

som framhåller att kommuner tenderar att just fokusera mer på tekniken än på själva innehållet 

i medieundervisningen. Vad gäller kommunen sträcker sig en av lärarna i denna studie så långt 

som att påstå att detta fenomen hör till ”typisk kommunal verksamhet” (Samuel) och att 

kommunen i fråga bara stoppar in tekniken men inte är villiga att betala för att lärare ska få gå 

på kurser för att lära sig tekniken. Vad gäller lärarnas uppfattningar om att medieundervisningen 

begränsas på grund av brist på utbildning så går denna del av resultatet att relatera till nyligen 

gjort forskning. Tyrén (2013) och Oxstrand (2013) studier visar just på att lärare efterfrågar 

kompetensutveckling och att det inte räcker med att bara tillföra teknik för att kunna bedriva en 

god medieundervisning. Således visar mitt resultat i likhet med Tyréns (2013) och Oxstrands 
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(2013) studier på snarlika uppfattningar hos lärare dels vad gäller behovet av utbildning men 

även när det gäller lärares uppfattningar kring vilka förutsättningar som ges via kommunen. 

6.1.2 Lärares mediekunnighet 

När det gäller studiens tredje frågeställning hur uppfattar och förstår lärare innebörden av att 

vara mediekunnig? har analysen visat att lärare poängterar vikten av att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och en kritisk medieundervisning. Analysen visar även att lärare fäster stor vikt 

vid mediekunnighet och ser denna som en nödvändighet i dagens samhälle och som något som 

” hör till allmänbildningen” (Peter). Just detta framhåller även Fogelberg (2005) och menar att 

det perspektiv som i dag råder gällande medieundervisning just handlar om att utbilda barn och 

unga till att bli mediekunniga och aktiva medborgare, vilket även är en mänsklig rättighet. Vad 

gäller lärares egen mediekunnighet, har jag reflekterat kring detta i relation till deras uttalade 

behov av mer utbildning för att kunna bedriva en god medieundervisning. 

 

Det jag kommit fram till gällande detta är att det lärarna säger i själva verket inte stämmer 

överens med deras faktiska handlande. Trots att resultatet visar att lärare uppfattar sig vara i 

behov av kompetensutveckling har jag genom att utgå från Pérez Tornero & Pi (2011) modell 

över perspektiv på mediekunnighet (se figur i bakgrund) kunnat urskilja att lärarna besitter en 

förhållandevis hög grad av mediekunnighet utan att vara helt medvetna om det själva. Ser vi till 

exempel till lärares personliga mediekunnighet som enligt Oxstrand (2013) delas in i två nivåer 

besitter lärarna i studien de färdigheter som återfinns i båda nivåerna av personlig 

mediekunnighet. Dels är lärarnas praktiska medieanvändning och basfärdigheter goda enligt 

modellen, och är deras kritiska förståelse god, vilket den högre nivån av personlig 

mediekunnighet handlar om (Oxstrand 2013). Således visar mitt resultat att lärare innehar en 

ganska hög grad av mediekunnighet. 

 

De är medvetna om vikten av ett kritiskt förhållningssätt och alla lärare är eniga om och 

medvetna om hur viktig mediekunnighet är i dagens samhälle, vilket går i enlighet med vad 

forskare som Livingstone (2004) och Oxstrand (2013) framhåller. Resultatet visar även att 

denna medvetenhet gör att lärarna arbetar för att hänga med i dagens utveckling, både när det 

gäller undervisning och när det gäller dem själva och deras kunskaper.  

 

Det jag grundar tidigare påstående på är därmed att lärarna genom sitt resonemang kring 

mediekunnighet och vad de värderar som viktigt att integrera i sin medieundervisning visar att 

de trots brist på utbildning ändå agerar och undervisar på ett sätt som indikerar på en relativt 
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god mediekunnighet. Hur lärare arbetar med att undervisa sina elever, vad de väljer att integrera 

i sin undervisning samt hur de uppfattar och förstår innebörden av att vara mediekunnig är 

enligt mig indikatorer på och avspeglar indirekt lärares egen mediekunnighet. Analysen visar 

som tidigare nämnts att lärare å ena sidan säger att de saknar utbildning men däremot gör dem 

något annat. Deras ”sägande” stämmer inte överens med deras ”görande” då de flesta av lärarna 

undervisar sina elever på ett sätt som visar att de är mediekunniga och har förståelse för 

begreppets innebörd. Alla lärare använder sig av flera olika digitala medier i undervisningen 

och Peter, Eva och Samuel samtalar alla med sina elever om etik och vikten av att förhålla sig 

kritiskt till medieinnehåll vilket de även uppfattar och förstår som en av de viktigaste delarna i 

mediekunnighet. Det är med bakgrund av allt detta som jag via min analys tycker mig kunna 

urskilja att lärares uttalanden inte stämmer överens med deras handlande. 

Den skillnad som dock visar sig genom analysen är att trots att det finns en medvetenhet hos 

lärare att inta ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om vikten av den kritiska 

medieundervisningen så realiseras detta inte i alla lärares medieundervisning. Gudrun upplever 

själv att hon inte jobbat så mycket med den kritiska medieförståelsen speciellt inte när det gäller 

sociala medier. Jag själv är i likhet med Oxstrand (2013) av den åsikten att det är mycket viktigt 

att lärare arbetar med att lära unga elever att förhålla sig och möta medier på ett bra sätt. 

Oxstrand (2013) poängterar att det inte går att isolera unga barn från olika medieinnehåll och 

ser jag till mina egna erfarenheter vet jag att detta stämmer då jag mött barn som redan vid 7-8 

års ålder är aktiva användare av internet och framförallt av sociala medier. Nu gäller inte 

avsaknaden av kritisk medieundervisning alla lärare utan resultatet visar att de andra tre lärarna 

uppfattar det vara av största vikt att samtala med elever om internets ”dåliga sidor” (Peter) och 

arbetar för att motverka kränkning och mobbning via sociala medier. Att undervisa barn om 

detta menar Oxstrand (2013) stärka motståndskraften när det gäller vad som är farligt på 

internet. Vidare framhåller hon att lärare bör inneha en så pass hög grad av mediekunnighet så 

de likt lärarna i denna studie, kan arbeta för att motverka kränkning och mobbning via internet. 

Detta då lärare med hög grad av mediekunnighet dels kan stötta utsatta elever, men även via 

medieundervisningen kan ge sina elever kunskap om hur man bör bete sig på sociala medier 

och vilka konsekvenser ett felaktigt beteende kan få för den som utsätts (Oxstrand 2013) 

6.1.3 Resursfördelning och likvärdighet 

En annan aspekt mitt resultat indikerar på och som analysen tydliggör handlar om 

resursfördelningen mellan olika skolor i den aktuella kommunen. Resultatet visar att en av 

skolorna har större tillgång till datorer än de övriga skolorna vilket visar på skillnader gällande 
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tillgänglighet och resursfördelning mellan olika skolor i samma kommun. Vad gäller denna 

aspekt av mitt resultat relaterar det till nyligen gjord forskning då Tyréns (2013) studie visar på 

att skolor ofta kommer i kläm mellan de krav de ställer och de resurser som ges till olika skolor 

av kommunen. Något som lärarna i Tyréns (2013) studie uppfattade leda till ojämlika 

förutsättningar för skolor både vad gäller att genomföra det som anses viktigt men även när det 

gäller undervisning. Denna studies analys visar att lärarna har snarlika uppfattningar kring 

ojämlika förutsättningar och läraren Eva uppfattar bristen på datorer som en aspekt som gör 

frågan om likvärdighet svår att förhålla sig till. Vidare uttrycker Eva svårigheten i att ha en 

likvärdig utbildning i hela Sverige om resurser inte fördelas lika 

 

”ja men hur kan man kalla det likvärdigt om eleverna i en kommun får skriva för hand medan en 

annan kommun med mer resurser får skriva nationella prov på datorn” 

 

Ser vi dock till Lgr 11 uttrycks där att en likvärdig utbildning inte innebär att resurser fördelas 

lika mellan skolor vilket jag dock anser är högst problematiskt. Hur ska alla elever kunna få 

lika förutsättningar och en likvärdig utbildning om inte vissa skolor har tillgång till digitala 

medier som eleverna kan använda? Och hur ska då dessa skolor kunna uppnå styrdokumentens 

krav på användandet av digitala medier i undervisningen på ett bra sätt? För att det ska ske 

måste alla skolor ges samma förutsättningar att utveckla undervisningen vilket möjligen borde 

ske via direktiv uppifrån och inte genom att kommuner själva ges rätten till att bestämma 

huruvida skolor ska ges möjligheter eller inte. Det finns ingen som helst likvärdighet i att en 

skola har datorer till varje elev medan elever på en skola knappt har några datorer alls. 

 

Om vi bortser från frågan om likvärdighet och att lärarna upplever att resurser inte fördelas lika 

har analysen visat att den faktor som ändå är av störst betydelse för lärares uppfattningar om 

medieundervisning och mediekunnighet inte går att koppla till materiella ting, resursfördelning 

eller ekonomiska förutsättningar. Lärares inställning har via analysen visat sig vara den faktor 

som har störst betydelse för användandet av digitala medier, medieundervisningen och vilka 

möjligheter och begränsningar lärare uppfattar finnas i samband med detta. Resultatet visar att 

lärare uppfattar den egna inställningen gentemot medier och medieundervisning som en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna bedriva en god medieundervisning och även vikten av att 

hela tiden stötta varandra. Detta är något jag anser visa på en medvetenhet hos lärare om hur 

viktig medieundervisningen faktiskt är. 
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Ser vi till den förhållandevis höga graden av mediekunnighet lärarna i denna studie 

visade sig inneha är jag med bakgrund av Oxstrands (2013) resultat tveksam till att detta 

är något allmängiltigt. Oxstrands (2013) resultat visar på att det fanns en stor spridning 

i grad av mediekunnighet hos de lärare som deltog i hennes studie och många lärare 

saknade den kritiska medieförståelsen. För att motverka detta och höja graden av 

mediekunnighet hos lärare framhåller Oxstrand (2013) att det behöver utvecklas 

strategier för att främja kritisk medieundervisning, något jag håller med om i ljuset av 

min undersökning. Ett första steg vore att skapa tydligare riktlinjer för 

medieundervisningen, något som även Fogelberg (2005) och Oxstrand (2013) lyfter 

fram som behövligt. Vidare anser jag med bakgrund av denna studies resultat samt 

tidigare forskning att kompetensutveckling även vore ett steg i detta led. Detta då denna 

studies resultat, Oxstrands (2013) resultat samt Tyréns (2013) resultat visar på samma 

sak, nämligen att lärare behöver kompetensutveckling. Med bakgrund av detta anser jag 

därför att det är av största vikt att lärares kompetensutveckling prioriteras inom 

kommuner och att resurser fördelas så detta är möjligt. Gavs lärare möjligheten till 

kompetensutveckling förmodar jag att lärare skulle välkomna dessa kurser med öppna 

armar. Detta då denna studies resultat och även tidigare forskning antyder på ett stort 

behov och en stark önskan hos lärare av att få utbildning.  

Något jag reflekterat över som hör till samma område är det Oxstrand (2009) framhåller 

gällande att teknik tenderar att prioriteras före själva innehållet i undervisningen. Ska 

innehållet i undervisningen vara ett gott innehåll behöver lärare utbildning för hur ska 

de annars veta vad en god medieundervisning ska innehålla? Ser jag till resultatet 

antyder det att lärare inser vikten av en kompetent medieundervisning men att de inte 

ges förutsättningar till att bedriva denna. Detta är givetvis ett stort problem. I dagens 

samhälle borde det vara en självklarhet att vi prioriterar verksamma lärares fortbildning. 

Det är lätt att hålla med Tyrén (2013) om att politiker borde få en bättre inblick i skolans 

verksamhet och lärares aktuella arbetssituation. Med tanke på hur deras beslut påverkar 

lärares dagliga arbete. För att koppla tillbaka till denna undersökning visar den att lärare 

upplever en brist på utbildning och uppfattar att de inte ges förutsättningar till att 

utveckla en god medieundervisning. 

6.1.4 Den samlade bilden av mediekunnigheten 

Vad studiens resultat antyder är att om skolans medieundervisning ska realiseras och utvecklas 

till en medieundervisning som lärare själva uppfattar som god så behövs kompetensutveckling 
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och fortbildning. Det framgår att lärare uppfattar att de saknar och upplever att de inte fått den 

undervisning de själva behöver för att dels kunna integrera digitala medier i undervisningen. 

Inte heller upplever lärare att de fått den utbildning som behövs för att inte känna sig begränsade 

i sin medieundervisning. Lärarna upplever således att de möjligheter som finns med skolans 

medieundervisning begränsas av brist på utbildning och att de inte ges tillräckliga 

förutsättningar från kommunen. I Analysen speglas tydligt att lärare trots brist på utbildning 

visar på en medvetenhet om vikten av den kritiska medieundervisningen och vikten av att elever 

erövrar mediekunnighet. Detta ses som en nödvändighet i dagens samhälle och lärare arbetar 

ständigt med att utveckla sina egna färdigheter och för att hänga med i dagens utveckling. Dock 

visar analysen att detta inte realiseras i alla lärares undervisning vilket visar på behovet av att 

utveckla strategier för att främja skolans medieundervisning och tydligare riktlinjer i 

styrdokument om vad medieundervisningen ska innehålla. Trots att analysen visar att lärare 

upplever en brist på utbildning framkommer det ändå att lärarna själva innehar en relativt hög 

grad av mediekunnighet. Dock stämmer inte deras uttalande överens med deras handlande 

vilket återigen tyder på ett behov av tydligare riktlinjer. Fanns detta skulle lärarna i studien i 

stället för att underminera sin egen kompetens kunna uppfattas både av sig själva och av andra 

som bärare av mediekunnighet både som en värdefull resurs och något att satsa på inför 

framtiden. 

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har jag valt att använda mig av intervjuer då jag ville ta reda på lärares 

uppfattningar kring det ökade kravet på användandet av digitala medier i undervisningen samt 

hur lärare uppfattar och förstår innebörden av att vara mediekunnig. Att jag valde att inte 

kombinera mina intervjuer med någon annan metod har att göra med tidsbegränsningen för den 

här studien. Om jag hade använt mig av en metodkombination eller en triangulering som 

Denscombe (2009) redogör för, det vill säga om jag hade betraktat saker ur fler perspektiv hade 

jag kunnat uppnå ytterligare en nivå i analysen. Hade jag kombinerat intervjuer med 

observationer hade detta möjliggjort att jag kunnat undersöka om lärares utsagor stämmer 

överens med deras faktiska handlande i verksamheten. Detta hade i sin tur kunna leda till att 

jag fått en mer komplett bild av det jag undersökt (Denscombe 2009). En annan aspekt som 

Denscombe (2009) framhåller är att i fall forskning ska vara trovärdig så måste den visa att de 

fynd som gjorts grundar sig på ett tillvägagångssätt och metod som erkänns som utgångspunkt 

för god forskning.  
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Vidare framhåller Denscombe (2009) att man med utgångspunkt i fyra kategorier kan avgöra 

om forskning är trovärdig eller inte. I den första kategorin validitet, är den primära frågan 

huruvida data uppmätts på ett korrekt sätt och om datan lämpar sig för forskningsämnet 

(Denscombe 2009). Jag har i denna studie undersökt hur lärare uppfattar och förstår det ökade 

kravet på användandet av digitala medier i undervisningen samt hur lärare uppfattar och förstår 

innebörden av att vara mediekunnig. Metoden jag valde är intervju då denna enligt Denscombe 

(2009) är den metod som lämpar sig bäst för att undersöka människors uppfattningar om ett 

fenomen. Kategori två är tillförlitlighet och handlar om att forskningsprocessen måste vara 

möjlig att granska, det vill säga andra forskare skall kunna dra samma slutsatser (Denscombe 

2009). Detta kräver att metod, analys, beslutsfattande och reflektiv redogörelse av procedurer 

visar läsaren de linjer i undersökningen som ledde fram till slutsatserna (Denscombe 2009). I 

denna studie har jag försökt beskriva alla steg i processen så ingående och detaljerat som möjligt 

för att visa på hur resultatet framkommit. Kategori 3 är generaliserbarhet vilken handlar om i 

fall forsknings fynden är möjliga att tillämpa på andra exempel av fenomenet, det handlar alltså 

om forsknings fyndens förmåga att förklara eller förekomma liknande företeelser snarare än att 

vara något unikt (Denscombe 2009). I denna studie har min avsikt som tidigare nämnts inte 

varit att generalisera, dels på grund av att studien är liten men främst på grund av att jag inte 

söker efter det typiska eller generaliserbara utan autentiska exempel på hur lärare kan uppleva 

de fenomen som jag varit intresserad av. 

Däremot går resultatet att sätta i relation till tidigare forskning vilket gör det generaliserbart i 

den bemärkelsen. Den sista kategorin är objektivitet som handlar om ”frånvaron av 

snedvridning i forskningen” (Denscombe, 2009, s379). Detta handlar om att datainsamling och 

analysprocess ska vara neutrala när det gäller forskarens inverkan på resultatet samt att de ska 

vara, rättvisa, ärliga och opartiska (Denscombe 2009). Vad gäller denna studie har min ambition 

varit att vara så neutral och opartisk som möjligt, dock går det inte att kringgå det faktum att 

resultatet tolkats genom mina ”glasögon” det vill säga mina värderingar och övertygelser vilket 

givetvis haft inverkan på det resultat som framkommit.  

6.3 Slutsatser samt resultatets betydelse för den undersökta praktiken 
Det resultat som framkommit i denna studie anser jag kunna bidra till att verksamma lärare 

inser vikten av mediekunnighet och betydelsen av skolans medieundervisning. 

Medieundervisningen bör genomsyra all undervisning och speciellt för de yngre eleverna som 

behöver lära sig att möta och förhålla sig till medier på ett bra sätt (Oxstrand 2013).  Resultatet 

kan även bidra till att verksamma lärare inser och får en förståelse för inom vilka delar elever 
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behöver kunskaper för att kunna leva sitt fortsatta liv och att mediekunnighet är en av de 

förmågor som blir viktigare och viktigare för varje dag som går. Däremot är det inte bara 

lärarnas ansvar att förändra sin undervisningspraktik utan här har även kommunen ett ”finger 

med i spelet” och förhoppningsvis kan studiens resultat även medföra förändring på högre nivå. 

Detta då lärarna uttrycker att de behöver mer utbildning inom digitala medier och 

medieundervisning, samt att det behövs mer resurser från kommunen för att kunna genomföra 

en likvärdig och god undervisning. Med bakgrund av detta anser jag att studiens resultat kan 

bidra till att lokalisera inom vilka områden lärare i den aktuella kommunen uppfattar sig behöva 

mer utbildning. En rekommendation kunde vara att kommunen lyssnade till lärares 

uppfattningar och upplevelser och därefter avsatte tid och resurser så att lärare skulle kunna 

fortbilda sig inom digitala medier och medieundervisning.  

 

Behovet av vidare forskning kring Mediekunnighet och medieundervisning anser jag vara stort. 

Det behövs mer kunskap om vilken typ av medieundervisning som på bästa sätt bidrar till och 

främjar elevers utveckling av mediekunnighet. Detta skulle till exempel kunna ske via 

intervjuer, observationer och aktionsforskning. Vad som vore intressant och som det behövs 

ytterligare forskning kring gäller elevernas uppfattningar och upplevelser av skolans 

medieundervisning. Det behövs mer kunskap kring hur elever ser på skolans 

medieundervisning jämfört med lärare, och mer kunskap om vad elever själva känner att de 

behöver erövra för kunskaper. Som det ser ut i dagsläget visar forskningen mestadels på vad 

medieundervisningen bör innehålla och vad elever bör lära sig. Därför behövs det fortsatt 

forskning om hur det faktiskt förhåller sig. Hur ser elever på skolans medieundervisning? Vad 

anser elever vara viktig kunskap? På vilket sätt upplever elever att skolans medieundervisning 

bidragit till deras mediekunnighet? Är skolans medieundervisning för enkel för eleverna? 
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Bilaga 1. 

Allmänt 

När tog du din lärarexamen? 

Vilken lärarutbildning har du gått? Skolår/ämnen? 

Medieundervisningsfortbildning för lärare- har du fått sådan utbildning under din 

lärarutbildning eller på arbetstid? t.ex. PIM (praktisk it och mediakunskap) eller ITIS 

 

Medietillgång 

Vad finns det för olika digitala medier som används i undervisningen på din skola? 

Vilka digitala medier har både elever och lärare tillgång till? 

Mediernas roll 

Vad innebär IKT för dig? 

Hur arbetar du med IKT och digitala medier i svenskundervisningen, ge exempel? 

Vilka möjligheter/begränsningar ser du med att använda IKT och digitala medier i 

svenskundervisningen? 

Vilka digitala medier arbetar du med i undervisningen för att utveckla elevernas tekniska 

färdigheter? 

Vilka kunskaper anser du att dina elever behöver för att kunna förhålla sig till olika typer av 

medieinnehåll? 

 

Styrdokumentens roll 

Upplever du att Lgr 11 uppvisar en förändrad syn på medieundervisning i jämförelse med 

tidigare läroplaner? Motivera 

Uppföljningsfråga: Om ja på föregående fråga: Hur upplever du denna förändring ser du den 

som en möjlighet eller begränsning för din svenskundervisning? 

På vilket sätt upplever du att styrdokumenten vägleder dig i hur du ska undervisa om, och 

genom digitala medier? 
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Uppföljningsfråga: Hur underlättar/försvårar styrdokumenten användandet av digitala medier i 

svenskundervisningen?  

Lärarnas mediekunnighet  

Hur beskriver du dina egna färdigheter inom IKT? 

Upplever du att du fått den utbildning som krävs för att integrera digitala medier i din 

svenskundervisning? Motivera 

Upplever du att det är någon skillnad mellan dina kunskaper om IKT och elevernas kunskaper? 

Hur undervisar du om internet alltså vad tycker du att det är viktigt att eleverna ska veta och 

förhålla sig till? 

Hur motiverar och värderar du syftet med att vara mediekunnig? 

Om du får tillgång till ny teknik vad får du för utbildning då? 

 


