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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad lärare och pedagoger anser om effekterna av 

media, IT och IKT i undervisningen. Främjar eller hämmar det elevernas 

kunskapsinhämtande och vilken påverkan har den tekniska tillgången på elevernas 

skriftspråk, det vill säga hur mycket påverkas eleverna av det språk som förekommer 

i andra informella kontexter så som textmeddelande (sms) via telefonen, bruket av 

chattspråk samt de bloggsidor som de regelbundet besöker. Den variant av 

tillvägagångssätt jag har valt att grunda undersökningen på är av kvantitativ form.  

Påverkas elevernas skriftspråk något av den IT som förekommer i undervisningen 

idag och åt vilket håll i så fall? Som en parallell så pekar tidigare undersökningar på 

att eleverna vidgar språket med hjälp av den teknologi som går att tillgå i dagens 

undervisning.  Man kan ju dessutom fråga sig ifall undervisningen och elevers 

inlärning blir bättre med datorn som pedagogiskt hjälpmedel? Forskningen kring detta 

är motsägelsefull och det finns inga resultat som egentligen ger oss något entydigt 

svar. 

 

 

 

Ämnesord: Media, IT, IKT, högstadielärare, kunskapssyn, skriftspråket   



3 

 



4 

 

Innehållsförteckning 

 

Media, IT och IKT i undervisningen ............................................................................ 2 

1 Inledning ................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund och syfte ........................................................................................... 7 

1.2  Syfte och problemformulering........................................................................... 8 

1.3 Uppsatsens disposition ..................................................................................... 8 

2 Forskningsbakgrund ................................................................................................ 9 

2.1 Definitioner ........................................................................................................ 9 

2.2 Teoretisk bakgrund ......................................................................................... 10 

2.3 Förändrad syn på lärande ............................................................................... 13 

2.4 Tidigare forskning............................................................................................ 14 

2.5 Vårt gemensamma kulturarv – språket ............................................................ 16 

3 Metod .................................................................................................................... 18 

3.1 Genomförande ................................................................................................ 18 

3.2 Metoddiskussion ............................................................................................. 18 

3.3 Etiska överväganden ....................................................................................... 21 

4 Resultat och analys ............................................................................................... 23 

4.1 Analys av Svarsperson 1................................................................................. 23 

4.2 Analys av Svarsperson 2................................................................................. 24 

4.3 Analys av Svarsperson 3................................................................................. 25 

4.4 Analys av Svarsperson 4................................................................................. 26 

5. Diskussion ............................................................................................................ 28 

5.1 Resultatdiskussion .......................................................................................... 28 

6 Sammanfattning .................................................................................................... 31 

Källförteckning.......................................................................................................... 33 

Elektroniska källor .................................................................................................... 34 



5 

 

Bilaga 1 .................................................................................................................... 35 



6 

 

1 Inledning 
Det som föranledde detta arbete är mitt intresse för svenska språket, främst då 

beträffande skriftspråket. Vad kommer att hända med vårt skriftspråk i framtiden? 

Som jag kan se det är ett tredje språk på inmarsch. Jag syftar på det språk som är 

synonymt med korta och snabba meddelanden människor emellan, som vi vanligen 

förknippar med textmeddelanden via telefonen (sms), chattsidor samt till viss del 

bloggar. Via de här kommunikationskanalerna används förkortningar som har 

tillkommit i form av den ökande användningen av exempelvis engelska uttryck. Jag 

använder mig själv av dessa uttryck på en del av de internetsidor som jag 

regelbundet besöker. Men det är enbart där och då som jag brukar dessa uttryck. 

Skriver jag e-post, ett brev eller liknande då använder jag mig av de formella 

kunskaper som jag har grundlagt under min skoltid, med andra ord jag använder ett 

formellt språk i de här sammanhangen. Många människor skiljer inte på de olika 

skriftliga kontexter som de rör sig inom enligt min åsikt. Jag förundras över att många 

inte tycker att det är så viktigt att hålla isär vilket språkbruk man använder sig av i 

olika sammanhang. Det tycks också vara en trend som är här för att stanna.  På gott 

eller ont är ju frågan. Personligen ställer jag det i relation till att den kunskap man inte 

utnyttjar och använder sig av dagligen, den hamnar i skymundan, man blir osäker på 

det som man inte övar sig på regelbundet. Ett autentiskt exempel: jag är inte vidare 

bra på matematik och blir därför lite osäker när jag ska göra en del uträkningar, men 

hade jag tränat och utnyttjat de kunskaper, som jag en gång har lärt mig i skolan 

hade jag varit mindre osäker och därmed antagligen kunnat göra mer avancerade 

uträkningar. Den parallella hypotes jag vill dra är att om man inte lärt sig de 

grundläggande kunskaperna inom ett område och inte heller använder sig av dem 

reguljärt, då lär de avta och hamna mer och mer i periferin för att till sist (ve och fasa) 

tyna bort. Det samma gäller de språkliga kunskaperna; får man inte en bra språklig 

grund att stå på under tiden man går i skolan, då lär den kunskapen blekna bort så 

småningom. Jag har full förståelse för att alla inte vill och inte heller behöver ett fullt 

utvecklat skriftspråk, men en grundläggande kunskap i sitt eget modersmål borde väl 

vara att föredra. Men om vi sänker kraven på vad som är godtagbart har vi på något 

vis bakbundit oss själva.  
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1.1 Bakgrund och syfte 

Mitt intresse för att skriva den här uppsatsen grundar sig i att jag tycker att elevers 

skriftspråk är otillräckligt i vissa sammanhang. Det har funnits tillfällen när jag har 

varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen, då jag har sett exempel på väldigt 

dåliga elevtexter samt en del elevers hantering av penna och papper är i det 

närmaste skrämmande. Anledningarna till det här fenomenet kan ju förstås vara en 

hel uppsjö, men det jag tyckte mig se var att de inte förstod att man som skribent 

måste tänka på vem texten är riktad till. Intresset grundar sig även i vad jag har för 

erfarenheter av undervisning och vilka kunskaper som är viktiga att ha med sig ut i 

samhället. Under min högstadietid fanns det inte så mycket tekniska apparaturer att 

tillgå, i motsats till dagens undervisning. Det jag vill undersöka är till viss del även vad 

är det som får stryka på foten i dagens undervisning? Är det något som får stryka på 

foten egentligen, eller är det bara en osäkerhet från min sida eftersom jag är van vid 

den ”gamla” traditionella undervisningsstilen så att säga? Jag har valt att ställa frågor 

kring detta till 25 stycken lärare på fyra högstadieskolor som ligger i trakterna runt om 

där jag bor. Urvalet av respondenter valde jag bland annat på grund av den fysiska 

närheten samt att jag eventuellt också kommer att arbeta på en av de här skolorna i 

framtiden. Det är alltså med stor nyfikenhet som jag också undersöker de här 

skolorna. Men även hur tillgängligheten är för de utvalda skolorna, beträffande 

media, IT och IKT, det vill säga vilka tekniska möjligheter som det finns på var och en 

av skolorna. En av mina primära frågeställningar är vilken roll spelar media, IT och 

IKT i undervisningen? Är det något annat i undervisningen som försakas på grund av 

alla de tekniska möjligheter som finns att tillgå i dagens undervisning? Vilka effekter 

har den tekniska tillgången på undervisningen? Mitt syfte med den här 

undersökningen blir därmed att ta reda på hur pedagogerna ser på denna företeelse, 

det vill säga hur tycker pedagogerna att elevernas skriftspråk har påverkats av den 

nya tekniken. Faktum är att den nya tekniken är ett naturligt inslag i dagens 

undervisningssituationer. Många liknande funderingar kring språkbrukets framtid har 

funnits med i tankarna, men jag var tvungen att begränsa min undersökning dels med 

tanke på tiden men dels också beroende på att jag gör det här arbetet ensam.  
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1.2  Syfte och problemformulering 

Mitt huvudsyfte med den här uppsatsen är att jag har för avsikt att söka svar på 

frågeställningarna nedan: 

1. Vilka är effekterna av media, IT och IKT i undervisningen? 

2. Anser pedagogerna att elevernas skriftspråk främjas eller hämmas av den 

teknik som naturligt ingår i dagens undervisning och som pedagogiskt 

verktyg? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I forskningsbakgrunden kommer jag att redovisa bakomliggande tankar och faktorer 

beträffande vilken synen är på undervisning och vilken inställning som samhället har 

på datorns påverkan och inverkan på elevers språkliga kunskaper. Efterföljande del 

av uppsatsen kommer att innehålla empiriavsnittet, som i sin tur kommer att 

presenteras och analyseras för att följas upp av diskussionsdelen, som baseras på 

min problemformulering. Den delen handlar både om effekterna beträffande media, 

IT och IKT som pedagogiskt verktyg i undervisningen samt vad pedagogerna anser 

att det har spelat för roll på elevernas skriftspråk. Den avslutande delen av uppsatsen 

kommer att innehålla en metoddiskussion inkluderat mina slutsatser med 

utgångspunkt i resultatet från min undersökning. 
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2 Forskningsbakgrund 

Denna del av uppsatsen kommer att presentera de teoretiska utgångspunkter som 

jag valt att ta avstamp från. Inledningsvis kommer rubriken 2.1 Definitioner som 

innehåller och förklarar de begrepp som jag valt att använda i mitt arbete. Under 

rubriken 2.2 Teoretisk bakgrund tar jag kortfattat upp hur tekniken har utvecklats 

under årtionden samt vad människan haft för nytta av just den aktuella artefakt som 

jag väljer att fokusera på; datorn som i sin tur är en resurs som pedagogiskt 

hjälpmedel.  En kort historisk tillbakablick på samhällets förändrade syn på kunskap 

presenteras under rubriken 2.3 Förändrad syn på lärande. Tidigare forskning kommer 

att belysas under rubriken 2.4, för att ge ett vidare perspektiv på den företeelse som 

jag har valt att sätta under lupp i samband med min studie. Under rubriken 2.5 Vårt 

gemensamma kulturarv – språket har jag valt att presentera hur vårt dagliga 

språkbruk ser ut, med fokus på skriftspråket. 

 

2.1 Definitioner 

Inom ramarna för den här uppsatsen har jag valt att använda begreppen media, IT 

och IKT som jag tillika har frågat mina respondenter om vad de här tre begreppen 

innebär personligen för dem. Anledningen till detta var att ta reda på vilka begrepp 

som de aktiva pedagogerna rör sig med i sitt dagliga språkbruk. Svarsalternativen på 

denna fråga har varierat, vilket jag kommer att redovisa under resultatdelen. Under 

arbetets gång har jag upptäckt att IT fungerar som ett vedertaget begrepp, då man 

talar om att använda sig av datorn i undervisningen (Hylen, 2010). Termen media 

inbegriper tv, tidningar, film, radio och bilder som används i 

undervisningssammanhang och begreppet är även synonymt med massmedier då 

det är en kanal som når en bred publik och förmedlar både underhållning och 

information (http://www.ne.se/massmedier). Media anses dessutom spegla de 

allmängiltiga värderingarna, attityderna och normerna i samhället. Begreppet IKT är i 

sin tur en förkortning av Informations- och kommunikationsteknologi och innefattar 

även telefonins kommunikativa inverkan (www.skolutveckling.se/publikationer). 

 

http://www.ne.se/massmedier
http://www.skolutveckling.se/publikationer
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2.2 Teoretisk bakgrund 

De kulturella redskap som vi har att tillgå i vår vardag, är en samhällsprogression 

som påverkat vår omvärld och tekniskt sett tagit oss dit vi är nu, och detta har pågått 

under många hundra år i form av evolutionen. Det är också en del av det arv som vi 

förvaltar på ett eller annat vis. Det vill säga hur vi förvaltar den här kunskapen är helt 

beroende av vilka kunskaper och färdigheter som vi har behov av och vilken 

samhällsbild vi har och inom vilken tidsepok vi lever i (Säljö, 2000). En av de här 

tillgångarna är bland annat skriftspråket och med hjälp av den nya tidens digitala 

teknik har det inneburit nästintill oanade möjligheter, även inom skolan.  Med media, 

IT och IKT som en del av dagens undervisning finns det gränslösa möjligheter för 

elevernas lärande, men det finns också en hel del faror med den nya tekniken. För 

pedagogen kan det innebära en stor utmaning att ha stimulerande undervisning med 

hjälp av den interaktiva möjlighet som det innebär att utnyttja datorn och dess 

potentialer i undervisningen, utan att tappa elevernas nyfikenhet.  Tanken är ju att 

eleverna, med hjälp av pedagogerna, ska använda den digitala tekniken i ett 

pedagogiskt syfte och att eleverna bör utveckla sina kunskaper precis lika väl som 

tidigare när kunskapssökning var mer begränsat till uppslagsverk i bokform. En av 

fördelarna med dagens tekniska tillgångar är att informationen kan nås väldigt 

snabbt, oavsett det globala avståndet 

(http://www4.goteborg.se/skolutvecklingsenheten). Den snabba tillgängligheten är en 

annan positiv faktor men som även har en viss tendens att vara negativ då forskning 

kring detta fenomen råkar hamna på efterkälken (Pedersen, 1998). 

Skriften spelar en betydelsefull roll i vårt samhälle och är en central kanal i 

kommunikationen mellan människor, dels beroende på att människorna inte behöver 

memorera allt som sägs och dels kan information föras vidare utan att något blir 

förvrängt eller går förlorat på vägen. Skriften har påverkat vårt leverne i sådan 

utsträckning att det är svårt att tänka sig en värld utan den. Man ska ha i åtanke att 

den resurs och det medierande verktyg som skriften är, förutsätter att människan i 

grunden vill utveckla sin kommunikativa sida och kunna dela med sig till sina 

medmänniskor. Skriftspråket kräver såväl viss fysisk utrustning samt en rad 

intellektuella insikter, för att det ska nå sitt syfte men även vidareutvecklas. Framför 

allt skolan har blivit en stor del av den här kulturen (Säljö, 2000). 

http://www4.goteborg.se/skolutvecklingsenheten
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Enligt ett synsätt som tillhör den sociokulturella genren så bör skriftspråket som 

kommunikativt redskap vara välutvecklat, för det duger inte längre att ha en symbol 

som täcker allt det vi vill ha sagt. Det blir alldeles för begränsat och det går inte heller 

att precisera sitt budskap med en bild eller en symbol. Över tid har människan hela 

tiden strävat efter att förfina och vidareutveckla den kunskap och den teknik som hon 

redan behärskar, det vill säga att ju mer människan systematiserade och 

strukturerade upp sitt liv, ju mer komplicerat blev det att hålla ordning på det som var 

bestämt. Ett praktiskt exempel; från att ha varit en kringströvande varelse som inte 

behövde ett så invecklat kommunikationssystem, utan det räckte att man förmedlade 

sig via några bilder eller symboler, till att byar och städer började utformas. Ett mer 

omfattande system behövde då konstrueras, för att hålla reda på vem som betalat 

skatt, vem som bodde i byn alternativt staden och så vidare. Detta nya sätt att leva 

krävde att det fördes register på dessa verksamheter. Dessa uppgifter kunde med 

andra ord inte lösas utan att det dokumenterades på något vis och då kom skriften 

väl till användning. Människans nya livsstil krävde att ett system uppfördes för att 

kunna organisera och dokumentera den nya och komplexa samhällsbilden. Vidare så 

ligger det antagligen även till grund i att människan gärna vill förklara, förmedla, 

återge och argumentera för sin sak till andra. Skriven text kan omfatta så mycket mer 

formuleringar och ord än vad än bild eller en symbol kan föreställa, trots att vi gärna 

använder oss av uttrycket en bild säger mer än tusen ord (Säljö, 2000).  

Utvecklingen har sedan tagit oss till där vi är idag. Om vi sedan förflyttar oss till 

dagens skriftspråk så har det hänt enormt mycket det senaste decenniet. Teknikens 

intåg har påverkat hela samhället inklusive skolan. Men i relation till det gamla sättet 

att se på skriftspråket, det vill säga vilken påverkan det hade på samhällsstrukturen 

och människorna som levde på den tiden har vi ett helt annat förhållande till skriven 

text idag. För idag är skriftspråket en del av vår vardag, vi ser inte det som några 

konstigheter alls. Vi ser skriven text överallt i samhället, vi lär oss läsa (det finns 

nästan ingen som inte är läskunnig i dagen samhälle), till och med en hel del kan 

redan läsa när de börjar skolan. Detta till trots så anser Olle Josephson att 

läsförståelsen hos barn och ungdomar är synnerligen låg nu för tiden när det gäller 

längre och mer avancerande textstycken (http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-

samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd). Förr var det istället som så att det var 

ytterst få förunnat att vara läskunniga, det var bland annat högt uppsatta människor 

http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd
http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd
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som var förtrogna med den här kunskapen. Det var också de privilegierade klasserna 

som utvecklade det skrivna språket (Teleman, 1979 i Einarsson, 2004). Då var det 

mångas önskan att kunna lära sig att läsa och skriva, men som sagt i dagens läge 

har det blivit ett så pass naturligt inslag i vår vardag att vi nära nog börjar se 

nyskapande ”versioner” av språket. Exempelvis blandar eleverna olika språkliga 

uttryck i sina texter; de blandar engelska uttryck med förkortningar som är vanliga på 

chattsidor och när man skickar textmeddelanden till varandra via mobiltelefonen. Det 

är också här som pedagogerna har ett stort ansvar; vad är det för språkkunskap 

eleverna ska ha med sig när de lämnar grundskolan? Detta här går bland annat att 

läsa i läroplanen för svenska språket ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.” (Lgr11, 

2011, s. 223). Några rader längre ner kan man även läsa att ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.” (Lgr11, 2011, s. 223) Med de här 

fraserna aktuella i minnet kommer jag obehindrat även att tänka på att den 

pedagogiska verksamheten i skolan ska ta hänsyn till den omvärld som eleverna 

lever i och därmed också ta in detta i skolan för att möta eleverna där de befinner sig 

både emotionellt och kunskapsmässigt (Lpo94, 2007). Det vill säga vi ska använda 

oss av de medierande verktyg som eleverna använder sig av i sin vardag och som 

ingår som ett naturligt redskap i deras värld. De digitala lärresurser som 

pedagogerna har till sitt förfogande idag i form av media, IT och IKT är en 

utomordentlig resurs om de används på ett pedagogiskt vis. De här tekniska 

tillgångarna har vidgat lärarens verktygslåda, om jag nu kan få lov att kalla den så 

vad gäller undervisningsmöjligheter. Det blir absolut lättare att nå fler elever med ett 

utökat utbud vad gäller de pedagogiska tillgångarna. Det finns förstås ett problem 

med den här sortens teknik och det är att alla skolor inte har samma möjligheter, det 

vill säga tillgängligheten kan skilja sig väsentligt åt. I ett vidare perspektiv kan detta 

innebära att en del elever blir begränsade på grund av att de inte är motiverade (med 

utgångspunkt i det egna ansvaret som enligt läroplanen är den nya tidens skola). 

Dock har alltfler elever en egen dator hemma så skolarbetet kan ändå utföras, men 

det blir då utanför skoltid. Enligt Jedeskog (2001) ställs det ett något högre krav på 

elevers förmåga att uttrycka sig eftersom både en del av skolarbetet samt 

kommunikationen har flyttats utanför klassrummet och därmed har den naturligt 

muntliga kontakten med läraren under skoldagen blivit mer informell och får skötas 
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på fritiden.  Detta nya arbetssätt som antagligen kommer att prägla undervisningen i 

allt större omfattning, försummar i sin tur bearbetningen av erfarenheter samt 

dialogen med andra elever och läraren, vilket då troligtvis är av negativ karaktär 

(Jedeskog, 2001). Detta går dessutom helt stick i stäv med Vygotskijs tankar och 

teorier beträffande kunskapsutbyte som också har speglat de senaste läroplanerna 

vilka vi har utgått från. 

 

2.3 Förändrad syn på lärande  

Skolans arbetssätt har förändrats under tidens gång; det senaste inslaget är att 

eleverna ska vara mer aktiva och ta mer ansvar för sitt lärande. Detta beror till viss 

del på att kunskapssynen har förändrats, men även attityden till skolan. Den 

föreställning som man hade under lång tid; att eleverna är tomma kärl som ska fyllas 

(tabula rasa) och att det är läraren som står för kunskapen. Den nya tidens elever 

anses vara individer som pedagogerna ska hjälpa att finna de rätta artefakterna för 

att kunna skapa sig sin egen kunskap, se ett större sammanhang och bli mer 

motiverade. Då kan de påverka sitt eget lärande. Kunskapen ska med andra ord 

individualiseras, vilket har präglats av den aktuella samhällsbilden och som också är 

den nya tidens skola (Lgr11, 2011). Eleverna ska ses som individer som är fulla av 

kompetens där pedagogerna ska verka som vuxna förebilder och stå för de yttre 

ramarna, och agera i det närmaste som handledare (Jedeskog, 1998). Detta är i 

enlighet med Vygotskijs synsätt på elevers utveckling och lärande. Hans teorier 

speglar i hög grad den senaste tidens läroplaner (Stensmo, 1994). Både vad gäller 

normer och maktförhållanden så har lärarrollen förändrats och trots den nya 

föreställningen om att elever ska ta mer ansvar, är det fortfarande lärarna som har 

yttersta ansvaret för att verksamheten hålls igång (Jedeskog, 2001). Interaktionen 

mellan lärare och elever är i dagens skola ett kriterium att ta fasta vid för att eleverna 

ska rustas så väl som möjligt inför morgondagen. 

Om läraren ger akt på elevernas sätt att tänka och resornera kan det bli en källa till en 

rikare förståelse inte bara för elevernas tänkande utan även av själva fenomenet de 

tänker om.  Läraren kan således lära från eleverna, eleverna från varandra – och 

förhoppningsvis också från läraren. Genom att komma underfund med hur elevernas 

kunskaper är beskaffade och hur de har bildats kan läraren hjälpa dem att bilda ny 

kunskap.    (Carlgren & Marton, 2004, s. 229) 

 



14 

 

Jedeskog (2001) ger en fingervisning om att elevers kunskaper kan riskera att hamna 

på en lägre nivå och lärarna i hennes undersökning antyder att det beror på tidsbrist. 

Kunskapen tenderar att bli mer faktabetonad och den djupare förståelsen utarmas på 

grund av att den uppsökande verksamheten vad gäller att söka information tar tid 

och det kollektiva samtalet och den dialogiska verksamheten är på väg att tyna bort. 

Interaktion mellan individer, i det här fallet mellan lärare och elever, är något som 

Vygotskij betonar som en av hörnstenarna för att kunskap ska kunna nå eleverna på 

ett mer omfattande plan (Larsson, 2001). 

 

2.4 Tidigare forskning 

Med jämna mellanrum görs det undersökningar som bland annat handlar om att 

främja utvecklingen och användningen av informationstekniken i skolan. 

Undersökningarna ska bidra till att till exempel Skolverket som myndighet, ska kunna 

kartlägga huruvida den tekniska utvecklingen ser ut i dagens skola. Det vill säga vad 

används datorerna till? Används de i rätt syfte och integreras de som en pedagogisk 

tillgång eller på vilket vis utnyttjas media, IT och IKT i undervisningen? Enligt ett av 

de senare målen i läroplanen och enligt en av totalt åtta av EUs föreskrifter för ett 

livslångt lärande, så ska eleverna bli digitalt kompetenta. Detta ska i sin tur 

kännetecknas av ett elevaktivt, undersökande och kritiskt ifrågasättande arbetssätt 

som ska genomsyra undervisningen (Hylén, 2010). 

Diskussionen har tidigare handlat om hur eller om man ska använda datorer inom 

ramarna för undervisning. Den senaste tiden har diskussionerna istället berört vilka 

sätt som IT i lärandet som anses vara bäst och därmed även vilka kunskaper som 

främjas genom att använda tekniken som en resurs i undervisningen. Mellan år 1980 

till dagens datum har bland annat Skolverket (Utbildningsdepartementet) och KK-

stiftelsen (Kunskaps- och kompetensutveckling) verkat för att undersöka vilken attityd 

man har i skolorna till IT och det har till exempel förekommit projekt som DOS, ITiS, 

COMPIS och PIM. (Hylén, 2010) En av de senare undersökningarna, som kallas för 

ELOIS, bekostades av IT-kommissionen då det ansågs finnas skäl och vara 

angeläget att förnya och återuppta debatten om IT användningen i skolan 

(http://www.desousapires.com/PDF/Mirakelmedicin.pdf). I samband med den här 

undersökningen fann man bland annat att mycket av elevernas tid går åt till att söka 

efter lämplig och användbar information, och dessutom är den traditionella 

http://www.desousapires.com/PDF/Mirakelmedicin.pdf
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klassrumsmiljön på väg att lösas upp. Klassrummet som man vanligtvis tänker sig 

som den främsta lärmiljön är på väg att bytas ut mot biblioteket, datorarbetsplatser, 

grupprum och så vidare. Till och med hemmet är på väg att bli en alternativ 

arbetsplats för eleverna, då hemmet kan erbjuda det lugn och den stillsamma 

arbetsplats som de eventuellt saknar i skolan. Sett ur det här perspektivet är datorn 

en enorm tillgång då gränser mellan skolarbete och fritid blir mer flexibla, eftersom 

eleverna även kan få tillgång till skolarbetena via sina hemdatorer. Det visade sig till 

och med att en del elever utnyttjade teknikens möjligheter att ta kontakt med sina 

lärare utanför skoltid, det vill säga de kommunicerade informellt med sina lärare. 

Detta kan möjligtvis bero på att den muntliga kontakten i klassrummet har förflyttats 

till en mer skriftlig kommunikation (Jedeskog, 2001). Den här individualiseringen 

påverkar eleverna och lärarna i det här sammanhanget, men även i det stora hela så 

är detta ett fenomen som utökas i samhället hela tiden, eftersom det anses vara 

lättare och mindre kostsamt att skriva ett meddelande än att lyfta luren och få 

direktkontakt med motparten. Vår sociala samvaro och kontakten med andra 

medmänniskor väger med andra ord inte så tungt längre (Jedeskog, 2001). 

Kunskapsuppfattningen har tagit sig från att vara ett utbildningsuppdrag till att bli ett 

bildningsuppdrag och med en kort förklaring innebär det i stora drag att kunskap är 

inte bara något som ska läras in hos eleven, utan istället fungera som en resurs för 

eleven att förhålla sig till sin omvärld. De didaktiska frågorna hur och vad är ett 

tydligt bevis på hur kunskapssynen har ändrat sig genom tiderna. Enligt den 

undervisningsform som jag själv undervisades i låg fokus på hur man lärde sig något. 

I dagens undervisning ligger fokus på vad man lär sig. Undervisningens kvantitet har 

ersatts av kvalitet, det vill säga det är inte längre viktigt hur mycket läraren hinner gå 

igenom utan istället vad som gås igenom (Carlgren & Marton, 2004). Andra 

perspektiv på vad en bra undervisning bör utgå från är att kunskapen blir specifik för 

var och en elev. Detta är också ett av många kriterier som går att utläsa i läroplanen. 

Tonvikten på vad det är som kännetecknar morgondagens undervisning och vilka 

kunskaper som kan tänkas ha betydelse för morgondagens samhällsmedborgare, det 

vill säga vilka färdigheter behövs för att kunna leva och verka i morgondagens 

samhälle kan också tydas i de här raderna: 
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Kunskap produceras i mötet mellan ett budskap och vår egen förståelse av detta budskap. 

Om kunskaperna kopplas till upplevelser av olika slag blir de djupare och mer befästa. När 

olika uttryckssätt integreras i varandra kan detta skapa en rik lärmiljö där vi lär oss med alla 

sinnen. 

  (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 

http://www4.goteborg.se/prod/sk/skolutvecklingsenheten/dalis2.nsf/vyFilArkiv/It-rapp.Medie.22-

39%20pdf.pdf/$file/It-rapp.Medie.22-39%20pdf.pdf  

 

2.5 Vårt gemensamma kulturarv – språket 

Språkliga förändringar sker ständigt, det pågår en språklig process hela tiden, 

språket är under omkonstruktion konstant. Anledningen till detta är främst för att 

samhället förändras och vi måste ha ett fungerade språk för den tiden som vi lever i. 

Vem hade till exempel hört talas om ”twittra” för hundra år sedan? En del ord 

försvinner också för att de inte används tillräckligt frekvent, behovet av ordet finns 

inte längre och kanske rentav bara används av några få människor. Förändringarna 

sker underifrån och uppifrån och i det här sammanhanget handlar det om 

undermedvetet och medvetet (Einarsson, 2004). Språksociologer söker förklaringar 

på detta i samband med att samhället förändras.  Ett exempel kan vara vid införandet 

av nya tekniska möjligheter; vi kan nu för tiden använda telefonen till mer än att ringa 

med. Vi kan skicka textmeddelanden (sms) och vi kan överföra bilder och dylikt med 

telefonen. Därmed förändras också behovet av nya alternativt andra ord. 

Kommunikation och kultur är två begrepp som fungerar i växelverkan; ”Kultur uppstår 

då människor kan nå fram till och förstå varandra med någon form av språk.” 

(Stensmo, 1994, s. 10). 

Språket fungerar som ett kollektivt verktyg och som en medlande länk mellan 

människans medvetande och den värld som hon lever och verkar i. Inom ramarna för 

uppnående målen i grundskolan är kulturarvet en av många punkter som skolan 

ansvarar för att varje elev ska bli förtrogen med (Lpo94, 2007). Det vill säga eleverna 

ska känna till och känna sig förtrogna med vår sociala språkhistorik. Dessa kognitiva 

processer varierar förstås från samhällstruktur till samhällsstruktur kulturellt sett 

(Stensmo, 1994). Åskådningen genomsyrar kursplanen i svenska:  

http://www4.goteborg.se/prod/sk/skolutvecklingsenheten/dalis2.nsf/vyFilArkiv/It-rapp.Medie.22-39%20pdf.pdf/$file/It-rapp.Medie.22-39%20pdf.pdf
http://www4.goteborg.se/prod/sk/skolutvecklingsenheten/dalis2.nsf/vyFilArkiv/It-rapp.Medie.22-39%20pdf.pdf/$file/It-rapp.Medie.22-39%20pdf.pdf
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Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

   (Lgr11, 2011) 
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3 Metod  

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för genomförandet av undersökningen 

samt vilket angreppsätt jag valt att använda mig av för att uppnå målsättningen med 

min undersökning. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

3.1 Genomförande 

Min undersökning baseras på vad de aktiva pedagogerna anser om det fenomen 

som jag ville undersöka och därför valde jag att kontakta högstadieskolor som låg 

inom rimligt geografiskt avstånd sett från min bostad. Anledningen till detta var att jag 

var intresserad av att se hur den autentiska bilden ser ut för lärarna som är ute i 

verksamheten. Vad säger de verksamma pedagogerna om det fenomen som jag vill 

forska kring? Från allra första början var min tanke att jag skulle intervjua ett visst 

antal personer på en slumpmässigt utvald högstadieskola, för att kunna få så 

djuplodande svar som möjligt då man i intervjun kan ställa följdfrågor. Med tanke på 

tidsaspekten och att jag under resans gång kände att jag ville ha ytterligare några fler 

respondenter som gav mig deras åsikter och värderingar, så valde jag istället att 

vända mig till fyra specifikt utvalda högstadieskolor. I ett första skede letade jag upp 

vilka som arbetade som svensklärare på de utvalda skolorna och valde att skicka 

dem e-post, där jag först och främst presenterade mig och min undersökning och bad 

dem besvara frågeformuläret som jag valt att lägga som en bilaga. Några dagar 

senare ringde jag upp skolorna för att försäkra mig om att e-posten hade kommit 

fram, men även förhöra mig gällande deras inställning gentemot mitt frågeformulär 

samt även påvisa dem om hur angelägen jag var att få veta vad de tyckte. En vecka 

senare hörde jag av mig till dem igen via e-post och bad dem ännu en gång att 

besvara mina frågor. Ännu en vecka senare ringde jag upp dem på nytt och 

bokstavligen bad dem att räcka ut sin hand till mig och hjälpa mig med min 

undersökning. 

 

3.2 Metoddiskussion 

Min avsikt var att undersöka ett fenomen som jag tycker mig ha sett på en av de 

skolor jag har besökt genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. För att 

få svar på detta har jag valt att fråga lärare och pedagoger som är ute på fältet vad 
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de anser om detta. Genomförandet av min undersökning grundar sig på att jag har 

valde att göra ett frågeformulär som liknas vid en enkätundersökning, men som jag 

gärna ville uppnå kvalitativa svar med. En enkätundersökning använder man sig som 

forskare av när man vill ta reda på vad många anser om ett visst fenomen och inte 

heller vill fördjupa sig i det som respondenterna svarar, utan det är oftast som så att 

man undersöker på ett vidare plan. Motsatsen är att använda sig av en kvalitativ 

undersökning vilket normalt brukar vara intervjuer, där man då som forskare istället 

väljer att fördjupa sig i det man vill undersöka, det vill säga man undersöker mer 

djuplodande och man vill gärna få en ökad förståelse som forskare. Fördelarna med 

en kvalitativ studie är att uppläggning och planering kan vidareutvecklas under tiden 

man gör sin undersökning. En av anledningarna till detta är för att undersökningen 

går mer på djupet, till motsats mot vad en kvantitativ undersökning gör, för den 

präglas av att undersöka bredden av forskningsområdet. Den kvalitativa 

undersökningen kännetecknas också av att man har ett mindre antal respondenter, 

som i sin tur istället kan ge en helhetsbild i relation till problemformuleringen. Min 

avsikt med undersökningen var att skapa en ökad förståelse och vidga mina vyer 

beträffande det jag var nyfiken på att undersöka, men även få veta andras 

upplevelser av min frågeställning. Syftet med ett kvalitativt angreppssätt är att skapa 

en ökad insikt för den frågeställning som man som forskare valt att ställa. Den 

kvalitativa metodens svagare sidor anses bland många vara att den inte kan svara 

för det undersökta på ett speciellt trovärdigt vis eftersom det är en relativt snäv 

undersökning, men den kan ju ge desto mer utförliga svar (Holme, 1991).  

Det sätt som jag valde att tillfråga mina utvalda respondenter var genom ett 

personligt e-post, vilket i och för sig såg likadant ut för alla respondenter. Men det har 

också sin styrka, för då är det samma information som når respondenterna, det enda 

som kan vara problematiskt är att var och en av respondenterna kan tolka det olika. 

Min undersökning gav inte heller det omfånget av resultat som jag hade tänkt och 

hoppats på, utan det var ett väldigt externt borfall. Bortfallet berodde på att mina 

respondenter ansåg sig ha dåligt med tid att besvara mitt frågeformulär. Vid den här 

tidpunkten är arbetsbelastningen normalt väldigt hög i skolsammanhang då betyg, 

omdömen och annat ska hinnas med innan vårterminen utmynnar i ett sommarlov, så 

jag har full förståelse för detta även om det drabbar min studie. I samband med detta 

kan källan anses vara bristfällig och resultatet därmed kan bli missvisande (Bjurwill, 
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2001). Det bör också tilläggas att man även kan ha åsikter om är att jag inte har vänt 

mig till ett stort antal respondenter som vanligtvis är önskvärt när man använder sig 

av enkätundersökningar. Personligen anser jag nog att resultatet är tillförlitligt till den 

grad att högstadieskolor i den här storleksordningen, det geografiska läget är rätt så 

snarlika i och även städerna skolorna de ligger i är likartade i både storleksordning 

och invånarantal. Jag vill trots allt gärna tro att det är fullt möjligt för mig att dra vissa 

slutsatser med tanke på de faktorer som binder samman de utvalda skolorna. Det vill 

säga beroende på dem öppna svarsalternativ jag hade i min undersökning tycker jag 

mig ändå kunna dra vissa paralleller med tanke på att det antagligen finns en hel del 

motsvarigheter beträffande vilka förutsättningar skolorna har att tillgå.  

Den vetenskapliga metod jag utgick från beträffande min sondering var av kvantitativ 

struktur där min förhoppning var att uppnå ett någorlunda kvalitativt resultat. Med 

detta menar jag att det gavs stort utrymme för respondenterna att beskriva sina 

personliga åsikter beträffande företeelsen som jag undersökte. De blev inte styrda att 

svara på ett visst vis och min förhoppning är att de har svarat på ett rättvist sätt, trots 

att tiden var knapp så här i terminens slutskede. Personerna som valde att delta i min 

undersökning blev heller inte påverkade av min närvaro, vilket kan påverka vid till 

exempel intervjuer (Denscombe, 2000). 

Att genomföra undersökningen via e-post visade sig inte vara särskilt bra. Endast ett 

fåtal svarade, så det går inte att göra några som helst generaliseringar på den här 

storleken av undersökning. Jag kan alltså som forskare i det här läget inte dra en 

slutsats och säga att så här ser det generellt sett ut i stora delar av landet, utan det 

blir en väldigt liten undersökning. Det jag kan få fram är hur det ser ut på de skolor 

som jag har undersökt och det är nog så intressant kan jag tycka, för jag kommer 

eventuellt att börja arbeta på en av de utvalda skolorna så småningom och för mig 

kan det vara högst intressant att se vad de här utvalda skolorna har för inställning 

beträffande motivet som jag har valt att rikta in mig på.   

Den form av undersökning, en variant av kvantitativ analys, som jag valt att använda 

mig av saknar den personliga kontakten och det har heller inte funnits något utrymme 

för mig att ställa följdfrågor och sett ur ett annat perspektiv kan risken med den här 

typen av undersökningar vara att de personer som ingår i undersökningen kan 

misstolka mina frågor. De har heller inte mig närvarande och kan få frågan förklarad 
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på ett annat vis, ifall det nu fanns risk för misstolkning. Med tanke på den något 

snäva tiden och även tidpunkten för undersökningen så kände jag att det här var det 

bästa av två onda ting. Enligt Denscombe (2000) är det av stor vikt att ett 

frågeformulär planeras ytterst omsorgsfullt. Forskaren har enligt honom stor press på 

sig att få det rätt från början så att säga (Denscombe, 2000). Med detta i åtanke tog 

det sin lilla tid att färdigställa formuläret, men jag gjorde även som så att jag lät 

använda testpersoner under tiden jag utformade mitt nu slutgiltiga frågeformulär. 

Orsaken till att jag valde bort en kvalitativ ansats var att jag förhoppningsvis skulle få 

fler svar än vad jag hade fått om jag enbart valt att fråga ett visst antal svensklärare 

på en viss utvald skola. Nu valde jag istället att skicka mitt frågeformulär via e-post, 

som ändå skulle ha utgjort de frågor jag skulle ha valt att använda mig av i en 

intervjusituation, bortsett från de eventuella följdfrågor som det möjligen funnits 

behov av. Troligtvis hade mina intervjuer varit av strukturerad karaktär och fördelen 

med en sådan typ av intervju är att respondenterna får identiska frågor och den 

insamlade datan inbjuder till att behandlas på ett kvantitativt sätt. Detta arbetssätt 

kräver förvisso också ett stort antal respondenter och associeras ofta med 

surveyundersökningar (Denscombe, 2000). 

 

3.3 Etiska överväganden 

Forskning styrs av många direktiv. Fortsättningsvis vad gäller tillämpligheten med 

denna undersökning kan det nämnas att forskaren alltid bör tänka på vad som kan 

kallas god forsknings- och dokumentationssed (Vetenskapsrådet, 2010). Forskaren 

har också för egen del ett etiskt ansvar att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel, och ska dessutom ha kunskap om den vetenskapliga 

litteraturen. I samband med denna undersökning har dessa normer följts och etiska 

överväganden gjorts. De tillfrågade respondenterna har helt frivilligt deltagit i min 

studie. Angående forskning via Internet finns dokument som behandlar de etiska 

aspekterna av denna forskning som forskare, studenter etcetera kan vända sig till. 

Det framkommer här att ju mer sårbara respondenterna är i en undersökning desto 

större hänsyn bör man som forskare ta till detta (Association of Internet Research, 

2002). Då denna undersökning inte ställde några känsliga frågor eller privata frågor 
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gällande den egna personen, så fanns det här ingen risk för respondenterna, och 

undersökningen kan därför anses ha genomförts med god etisk hänsyn. 

Då undersökningen involverar människor har lagen om forskning som avser 

människor (2003:460) tagits i beaktande. Lagen säger att den ska följas om en 

undersökning syftar till att påverka respondenterna fysiskt eller psykiskt, eller om 

respondenternas personuppgifter samlas in (Vetenskapsrådet, 2010). Då denna 

undersökning inte på något sätt syftar till att påverka respondenterna på detta sätt, 

och inte heller använder sig av några som helst personuppgifter eller namn, så har 

inte denna lag tillämpats. Respondenternas anonymitet har skyddats i arbetet med 

den här undersökningen. Inledningsvis på frågeformuläret förklarade och beskrev jag 

mitt syfte med undersökningen och där respondenterna följaktligen även 

informerades om att deras svar kommer behandlas konfidentiellt samt att resultaten 

kommer att användas i forskningssyfte och kommer att förstöras då resultatet är 

sammanställt. 
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4 Resultat och analys 

Den information jag har samlat in kommer att återges i löpande form, det vill säga 

den grundläggande studien för uppsatsen kommer att presenteras här. Uppsatsens 

syfte var att undersöka vilken påverkan media, IT och IKT har i undervisningen. Mer 

konkret har jag utgått från frågeställningarna nedan: 

1. Vilka är effekterna av media, IT och IKT i undervisningen? 

2. Anser pedagogerna att elevernas skriftspråk främjas eller hämmas av den 

teknik som naturligt ingår i dagens undervisning och som pedagogiskt 

verktyg? 

 

4.1 Analys av Svarsperson 1 

Då syftet med uppsatsen var att undersöka vad lärarna alternativt pedagogerna 

ansåg om huruvida elevernas skriftspråk påverkades av media, IT och IKT som 

förekommer som ett naturligt element i undervisningen så ställde jag följaktligen 

frågor kring detta. Svarsperson 1 har arbetat som pedagog i närmre tre decennier 

och har därför som jag kan se det många års erfarenhet av undervisning och av 

elever. Personen i fråga har dessutom undervisat under både föregående läroplan 

(Lgr80) till den senaste läroplanen (Lpo 94). Trots att respondenten arbetat under 

lång tid och naturligt också kommit upp lite till åren, så får jag en stark känsla av att 

personen är fullt medveten och samtidigt håller sig ajour beträffande det tekniska 

inträffandet.  Den frågeställning och den problematik som jag ser kring elevers 

försämrade textkvaliteter bekräftas med respondentens svar.  

 

Ja, de snabba kommunikationen via chat och sms har påverkat skriftspråket. Vi har 

numera tre språk, talspråk, chatspråk och skriftspråk. 

Att man ser mer film och läser färre böcker tror jag har lett till att ordförrådet minskat, 

för det har det.  

 

Den tredje frasen i respondentens svar tenderar att styrka Olle Josephsons tes 

beträffande läsförståelsen, som enligt undersökningar i 2000-talets svenska skolor 

har sjunkit.  
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Enligt min svarsperson så har högstadieeleverna svårt med att sätta ut punkt, 

kommatecken och stor bokstav. Det framgår även av dennes svar att eleverna har 

svårt för att skilja på de olika språkkontexterna. Det har på något vis blivit som så att 

språket har ”slätats” ut och detta kanske är en problematik som även inbegriper 

andra sociala grupperingar. Det är dessutom en av de negativa effekter som jag ger 

anspelningar på.  

 

4.2 Analys av Svarsperson 2  

Den här deltagaren är inne på slutspurten av sin yrkeskarriär; och vad jag menar 

med detta är att personen har angett att denne befinner sig i åldersgruppen 59-65 år. 

Att personen tillhör den äldre generationen märks inte för personen är väldigt 

uppdaterad vad gäller tekniken, det vill säga respondenten delger mig intressant och 

mycket information i relevans till dennes åsikter om det fenomen som jag valt att 

fråga om. Jag anser att den aktuella läraren har ett innovativt och vaket sätt att se på 

sin undervisning. H*n är också den enda som ställer lite reflekterande frågor tillbaka 

till mig som forskare, då h*n verkar fundera kring formuleringen på en av mina frågor. 

Detta hindrar dock inte respondenten att ge mig ett långt och utförligt svar, som 

besvarar även implicita följdfrågor som jag eventuellt kunde ha tänkts ställa vid en 

intervjusituation. Det här agerandet och bemötandet av mina frågor visar även på en 

nyfikenhet samt erfarenhet som pedagog, med detta menar jag att jag tycker mig ana 

att h*n försöker sätta sig in i mitt sätt att tänka. Sammantaget så anser h*n att 

effekterna av media, IT och IKT i undervisningen överväger till det positiva. Dock 

nämner personen i fråga även lite kortfattat faran med den nya tekniken, men påtalar 

att det likaledes gäller andra källor. Med andra källor syftar h*n till andra 

massmediala källor.  Det märks tydligt att h*n är intresserad av sitt jobb och till och 

med älskar sitt jobb för h*n är väldigt kreativ och utnyttjar datorn i all sin prakt. Jag får 

ta del av ett autentiskt exempel på hur det kan bli när eleverna är alldeles för 

inskränkta i hur man söker information nu för tiden, men även hur den nya teknikens 

intåg har påverkat den traditionella undervisning som man själv var delaktig i när jag 

gick på högstadiet. Den reella situationen som jag syftar på och fick ta del av, var att 

det inte fanns någon ledig dator och eleven i fråga skulle söka information på det 

”gamla” traditionella viset. Det handlar inte bara om, för att nämna ett exempel bland 

många, att undervisa om språkhistoria (vilket är en del av kulturarvet) utan även 
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andra kunskaper som kanske tas för givet i vissa fall, men som de yngre eleverna 

inte har några djupare inblickar i eftersom de inte har levt i den verkligheten. 

Kunskapen som nu visade sig vara nödvändig, hade hamnat i skymundan. Detta 

exempel kan fungera som ett typexempel på att en del kunskaper tas för givet av oss 

ibland som då även har en annan pedagogisk erfarenhet. Det jag syftar på är att 

innan datorns intåg och innan den blev en sådan påtaglig artefakt i undervisningen 

så fanns det vissa moment som det idag inte läggs så mycket eftertanke kring. 

Sammantaget så ger aktören med sina omfattande svar mig en väldigt tydlig inblick i 

dennes åsikter och värderingar kring företeelsen jag studerar.  

 

4.3 Analys av Svarsperson 3 

I relation till vad föregående respondent bidrog med så ger tyvärr den här personen 

inte mig så mycket att analysera. Det är den yngsta av deltagarna så här långt i min 

aktuella studie. Jag vill inte säga att det har något som helst samband, utan jag 

nämner det med anledning av att det istället inte ska ske några missförstånd. Det jag 

får veta är att tekniken och andra nymoderna artefakter spelar stor roll för den här 

personen i dennes undervisning. Till skillnad mot föregående deltagare så är inte 

dennes svar lika gedigna och deklarerande. Det nämns mycket kort att personen 

åsyftar att det finns vissa negativa aspekter apropå vilken betydelse som datorn har i 

undervisningssammanhang. 

 

 Jag tror att det är farligt at bli för beroende av datorerna, man får inte glömma att 

undervisa (!) traditionellt alltså… Det är en fara i att alla elever ska ha en dator, att man 

blir beroende av att den funkar och inte kan göra ngt när tekniken failar. 

 

I mina ögon är det ett högst intressant ordval som används i slutet av kommentaren. 

Uppenbarligen är det inte enbart eleverna som påverkas av det ”nya” språket som 

figurerar ute i samhället för alla samhällsklasser berörs av den nya tidens språkbruk. 

Vilket man kanske alltid är så uppmärksam på, men det blir så tydligt här i och med 

att respondenten själv väljer ett engelskt uttryck som h*n möjligtvis anser fyller en 

språklig funktion för henne som ett svenskt begrepp kanske inte hade gjort på 

samma vis. Respondenten ger enbart positiva åsikter om datorn som pedagogiskt 
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hjälpmedel så därför tolkar jag det som att h*n inte ser några hämmande effekter vad 

gäller bruket av just den här typen av verktyg i undervisningen. 

 

4.4 Analys av Svarsperson 4 

Under drygt 20 år har den här svarspersonen varit verksam som pedagog. Den 

tolkning och den analys jag kan göra i relation till de svar h*n ger mig är att h*n 

brukar datorn som resurs på ett normativt plan. Vad jag menar med detta är att 

pedagogen använder artefakten bland annat som informationskälla, som i sin tur är 

ett av de vanligaste sätten att använda datorn på i undervisningen (Jedeskog, 2001). 

Vidare så kan jag även ana vad dennes åsikter är om den nya tidens skola, till 

exempel vad avser att eleverna antas vara ansvarstagande och drivande för att 

uppnå målen men samtidigt göra kunskapen till sin egen, det vill säga individualisera 

kunskapen. Min undersöknings problemformuleringar blir besvarade på följande vis 

av den här deltagaren:    

 

Svaga elever har svårt att hänga med. De vinner på att läroboken är huvudsaklig 

informationskälla – för att inte nämna dyslektiker och elever med invandrarbakgrund. 

 

Det här är den mest förekommande missuppfattningen, för forskning som gjorts på 

Lärarhögskolan i Stockholm, 2001, visar att elever med läs- och skrivsvårigheter 

samt koncentrationssvårigheter har god nytta av IKT i undervisningen. Vad personen 

menar med ”svaga” elever kan inte sägas med säkerhet, men personligen väljer jag 

att tolka in att det även gäller de motivationssvaga eleverna, förutom att jag tolkar in 

att det betyder elever som har svårt för att hänga med i undervisningen av ett eller 

annat skäl. Svaret antyder dessutom till att tillhöra någon som är van att arbeta enligt 

traditionella undervisningsmönster. 

Respondenten svarar lite svävande vad denne anser om vilka effekterna av media, 

IT och IKT kan tänkas bli. Personen tror istället att det är de engelska uttrycken som 

präglar ungdomarnas språk. H*n nämner dessutom något som är högst intressant för 

det är en av de risker som Jedeskog (2001) ser med den nya tidens skola och att 

fokus ligger alltför mycket på färdigheter och faktakunskaper än på förståelsen. I 
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framtiden kan det tänkas att kunskapen riskerar att utmärkas av låg kognitiv nivå hos 

eleverna.  

Sammanlagt är deltagarna optimistiska till datorn som pedagogiskt hjälpmedel, 

någon av dem tar förvisso, om än kortfattat, även upp de eventuella fallgroparna som 

finns med den här artefakten i undervisningssituationer. Det är påtagligt att mina 

respondenter är vana och uppskattningsvis rätt så digitalt kompetenta, för jag antar 

att svarsalternativen sett mycket mer annorlunda ut ifall det var lärare som inte alls 

såg fördelarna med att utnyttja datorns alla finesser och möjligheter.  



28 

 

5. Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka effekter media, IT och IKT har på 

undervisningen samt vad pedagogerna har för åsikter om huruvida elevers språkbruk 

påverkas eller ej? I följande kapitel kommer den insamlade datan att diskuteras i 

relation till analysen av densamma.  Diskussionen utgår ifrån uppsatsens syfte, 

problemformuleringar och teoretiska utgångspunkter.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Intentionerna med svenskundervisningen är goda, framför allt om man tittar på vad 

som står i läroplanen. Bland annat står det i kursplanen i svenska att  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.  

   Utdrag från kursplanen i svenska (Lgr11, 2011) 

 

Frågan är sedan hur pass praktiskt möjligt det är att genomföra, för dels tycker jag att 

jag har sett något helt annat ute i verksamheten, bland annat med tanke på de 

praktiska exempel som jag syftar till ovan inledningsvis. Det finns även andra 

praktiska aspekter som kan påverka undervisningssituationerna. Syftar på yttre 

faktorer som vi som lärare inte kan styra över, till exempel storleken på klasserna, 

utbudet och kvaliteten på den tekniska utrustningen. Vi får heller inte bortse från 

elevernas intressen och insatser. Det finns ju elever av alla olika slag; allt från totalt 

omotiverade till de som gärna vill men har vissa svårigheter, till de som har potential 

men som inte utnyttjar den till fullo. Det tillhör också vår professionalitet att kunna 

undervisa och tillgodo se alla dessa individer med deras skilda behov.  

Sett från en annan synvinkel och utifrån en annans perspektiv, så tolkar jag det som 

så att även Olle Josephsson ifrågasätter utvecklingen av svenskämnet. Om man 

läser hans artikel får man känslan av att han inte heller tycker undervisningen håller 

den standard som den borde, och att eleverna inte når de mål som de borde nå. Nu 

handlar det förvisso om en helt annan aspekt av dagens undervisning, men jag vill 

ändå nämna det som en parallell. Olle Josephsson påkallar bland annat en av 
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riskerna med den utveckling som svenskämnet har idag. I en av hans artiklar uttalar 

han sig om att läsförståelsen har sjunkit (http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-

samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd). 

Kontentan med artikeln är att svenskämnets utveckling och svensklärarens 

professionalism ifrågasätts och ger mig som läsare en tankeställare. Vad är det vi vill 

att svenskundervisningen ska ge våra elever för kunskaper och färdigheter? Vi som 

pedagoger ska se till elevernas behov och anknyta undervisningen till deras 

verklighet, men till bekostnad av vad? Nu vill jag inte verka alldeles för kritisk till den 

nya tekniken och den alltjämt pulserande påverkan som den har på undervisningen, 

men jag vill trots allt lyfta blicken något för att låta mig själv undra lite över vilken 

påverkan som media, IT och IKT har på undervisningen idag. Jag vill gärna göra 

gällande att det man som pedagog väljer att ta med i sin undervisning gör ju att något 

annat får läggas åt sidan, åtminstone så för att tiden inte alltid räcker till för allt som 

man vill hinna gå igenom med sina elever. Man får som pedagog göra ett val, man 

får ta ställning till vilket man anser passar för den grupp av elever som man 

undervisar, men också vad gäller dig själv som pedagog, för arbetssättet måste 

passa pedagogen också för annars tappar man inspirationen i sin undervisning. Men 

som vanligt finns det alltid två sidor på ett mynt. I det här fallet har jag då valt att titta 

något lite extra ingående på den sidan av myntet som handlar om att till viss del 

ifrågasätta medias, IT och IKT påverkan på elevernas skriftspråk. Jag vill ju gärna tro 

att den nya tekniken kan vara en väldig tillgång, men samtidigt är jag aningens kritisk 

till ifall det möjligtvis är som så att elevernas skrivande blir av något lägre kvalitet mot 

den traditionella undervisningsmetoden.  Anledningen till min kritiska syn är som jag 

tidigare också har beskrivit, att jag tycker mig se en lägre kvalitet på dagens 

elevtexter mot vad jag själv är van vid sedan min egna högstadietid. På något vis 

verkar några pedagoger som jag har träffat på under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, sänkt sina krav och sänkt ribban på elevernas skriftliga språkbruk.  Vid 

förfrågan hur man som pedagog tillåter en del texter utan några vidare diskussioner 

med eleven i fråga, angående det fattiga språkbruket, har till och med någon 

pedagog uttryckt sig att ”man får vara nöjd med detta, han/hon brukar inte skriva 

någonting alls”. Då undrar jag lite tankfullt; ska vi alltså sänka kraven på elevtexterna, 

för att vi ska få dem att skriva överhuvudtaget när det i sin tur visar sig i några studier 

att ungdomar skriver som aldrig förr? Däremot den frivilliga läsningen har tappat 

http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd
http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/allt-samre-stallt-med-lasforstaelsen_6097289.svd
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intressenter. Det är också med det Olle Josephsson förklarar den nedåtgående trend 

som vi kan se i läsförståelsen hos ungdomar. En av mina respondenter har en 

liknande erfarenhet som Josephsson; ”att man ser mer film och läser färre böcker tror 

jag har lett till att ordförrådet har minskat, för det har det.”  

Men min tolkning är att mina svarspersoner överlag är mycket positiva till att använda 

datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen, för vinsterna väger tyngre än de 

negativa sidorna som det hela innebär. Som jag har förstått det så krävs det mer av 

läraren som pedagog vad gäller att få eleverna till att jobba och fokusera på en 

någorlunda likvärdig nivå.  Fast å andra sidan kan denna jämvikt även vara svår att 

uppnå beträffande undervisning i traditionell anda; för det är aldrig exakt lika mycket 

verksamhet och engagemang hos en och var. Jedeskog betonar en av riskerna med 

det här nya arbetssättet; och det är att elevernas kunskapsnivå eventuellt lär bli av 

något lägre kognitiv kvalitet (Jedeskog, 2001). 

Validiteten i min undersökning kan säkerligen ifrågasättas eftersom det var ett sådant 

enormt bortfall, men å andra sidan har jag tagit del av mycket annan liknande 

forskning som i sin tur påvisar att utvärderingen av IT och IKT i undervisningen inte 

når ett entydigt resultat.  

De resultat jag har fått ta del av genom min studie, har fått mig att inse att media, IT 

och IKT i undervisningen inte behöver vara hämmande, utan istället kan vara högst 

främjande. Det har mycket upp till mig som pedagog att göra, det vill säga hur jag 

som pedagog använder mig av de tillgångar som datorn som teknisk apparatur har 

att bidra med. Jag måste nog erkänna att jag har fått revidera mina värderingar och 

förutfattade meningar en aning, samt fått upp ögonen för vilken inspirationskälla 

datorn kan vara.   Detta förutsätter att jag som pedagog har en klar och tydlig vision 

med min undervisning samt är införstådd med hur jag ska lägga upp min 

undervisning så att den blir så givande som möjligt för alla de individer som klassen 

omfattar. Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med det tekniska 

intågandet; det gäller att lära sig ”plocka russinen ur kakan”.   
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6 Sammanfattning 

Syfte med den här undersökningen var att ta reda på vad de verksamma lärarna 

ansåg om den företeelse som jag hade svårt att förhålla mig till, det vill säga är 

datorns intågande i undervisningen främjande eller hämmande?  Under en av mina 

verksamhetsförlagda utbildningar såddes det här fröet av undran, för jag kände mig 

väldigt villrådig beträffande detta fenomen. Dessutom har jag även funderat på vad 

sms- och chattspråk kan ha för inverkan på elevernas skriftspråk. Utifrån mina 

problemformuleringar har jag sökt finna svar på detta. 

Rimligtvis har det varit svårt att hitta så aktuellt material som möjligt gällande den 

litteratur jag har valt att använda som forskningsbakgrund. En av de påtagliga 

orsakerna är ”[…] att forskningen om informationsteknikens betydelse och 

konsekvenser släpar efter i förhållande till den snabba teknikutvecklingen” 

(Pedersen, 1998, s. 15). Den litteratur jag har använt mig av har dock gett mig 

många infallsvinklar och även vidgat min syn på användningen av media, IT och IKT i 

undervisningen. Jag har nu fått en annan insikt i vilka otroligt kreativa möjligheter det 

finns att tillgå med datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Det gäller att hålla hög 

standard på undervisningen, vägleda eleverna till att bli digitalt kompetenta och det 

som kan tänkas bli försakat i dagens undervisningsmiljöer är den dialogiska 

interaktionen som är ett naturligt inslag i den klassiska klassrumsmiljön. 

Undervisningen tenderar att bli mer och mer individuell, vilket på ett vis är bra men 

som å andra sidan inte passar alla elever (Jedeskog, 2001). 

En annan påtaglig faktor under arbetets gång har varit den dåliga uppslutningen av 

tillfrågade respondenter, så den insamlade datan i den kvalitativa 

enkätundersökningen blev inte så omfattande som önskat. Jag har dock valt att göra 

det bästa av situationen och jag anser dessutom att de svar jag har fått in kan mer än 

väl fungera som underlag. En annan forskare, Pedersen (1998), har i sin tur dragit 

konklusionen att det inte finns några enhälliga resultat och därmed kan man inte 

heller säga att några entydiga bevis kan med säkerhet fastställas. I princip kommer 

jag fram till exakt samma tes; det finns inga klara direktiv på fenomenet. Det står 

nämligen i relation till det omgivande objektet och människan. Med detta menar jag 

att det kan bero mycket på den egna attityden kring människosyn, lärande och 

undervisningsstil.   Yttre faktorer så som tillgång till datorer, internetuppkopplingar, 
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lärarbetsplatser och så vidare påverkar också vad den enskilde läraren tycker att 

datorn bidrar med.  

För min framtida yrkesroll känns det skönt att få veta att det främst är upp till dig som 

pedagog att bestämma vilka verktyg du ska använda ur din verktygslåda men även 

att det på nytt påvisas att det finns inget rätt eller fel – detta avgörs med tanke på 

gruppen av elever och deras behov men även undervisningskontexten.  
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Bilaga 1  

 

Frågeformulär  

Mitt namn är Jane Olsson och jag utbildar mig till idrotts- och svensklärare med inriktning 

mot äldre elever på Högskolan Kristianstad.   Den här vårterminen skriver jag mitt avslutande 

examensarbete, eftersom det är min sista och avslutande termin. Med mitt examensarbete vill 

jag gärna undersöka vilka möjligheter och eventuellt vilka begränsningar som media, IT och 

IKT har på undervisningen, framför allt i ämnet svenska. Jag skulle bli väldigt tacksam ifall 

du som erfaren och färdigutbildad pedagog skulle vilja bidra med din kunskap och dina 

åsikter i denna fråga. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, och all information kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras då resultatet är sammanställt.  

 

1. Fyll i vilken åldersgrupp du tillhör  

24-30  31-37 38-44 45-51 52-58 59-65   

2. Under hur lång tid har du varit verksam som pedagog? ________________ 

3. Vilket år tog du din lärarexamen?________________ 

4. Vad innebär begreppen media, IT och IKT för dig?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Hur ser du på dagens utveckling, vad gäller media, IT och IKT i skolan?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. På vilket vis har din undervisning påverkats, med tanke på media, IT och IKT som 

tenderar till att ta mer och mer plats i undervisningen?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Vilka fördelar finns det med den utveckling som är nu beträffande media, IT och IKT 

i undervisningen och i sådana fall på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Vilka nackdelar finns det med den utveckling som är nu beträffande media, IT och 

IKT i undervisningen och i sådana fall på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Upplever du att IT, data och etc påverkar elevernas skriftspråk? Motivera ditt svar.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Upplever du att elevers skriftspråk har förändrats under de senaste 10-15 åren, och i 

sådana fall hur?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Är elevernas populärkulturella intressen något som du i dagens läge väger in i din 

undervisning (med populärkulturell menar jag olika musikstilar, internetsidor och 

mediautbudet)? Motivera ditt svar. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan!  

/ Jane  

 

 


