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Förord 
Denna C-uppsats har inneburit att en ny värld har öppnat sig för oss, en snårskog av nya och 
fantastiska upptäckter att lära sig ifrån. Först och främst vill vi tacka våra respondenter för att 
vi fick ta del av era tankar – utan er ingen studie! Vi vill även rikta ett stort tack till våra 
handledare Åsa Gardelli och Harriet Persson-Bäcklund för alla era kloka råd som hjälpt oss på 
vägen. Våra studiekamrater Hanna och Josefin tackar vi för all konstruktiv kritik och den tid 
ni lagt ner på att stötta oss i vår skrivandeprocess. Detta hjälpte oss att ytterligare förbättra 
vårt arbete. Men vårt största tack går till våra familjer, för att ni stöttat (och stått ut med) oss 
under denna intensiva period! 
 
Tack! 
 
Malin & Anna, januari 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Abstrakt 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur lärares arbetssituation inom 
multimodalt arbete med IKT påverkas av olika förutsättningar utifrån lärares egen reflektion. 
För att besvara vårt syfte har vi nyttjat kvalitativa intervjuer som metod. Urvalet av 
intervjupersoner gjordes i samspråk med kommunens pedagogiska IT-resurscentrum som 
besitter god kunskap om lärare som aktivt arbetar med IKT och multimodalitet. Vi har 
genomfört tre intervjuer samt en testintervju för att besvara vårt syfte. Studiens resultat visar 
på att lärarna är osjälviska och sällan klagar i sin yrkesroll, de har svårt att nämna hinder i sitt 
arbete med IKT. De främjande förutsättningarna som lärarna nämner med ett multimodalt 
arbetssätt är framförallt de vinster eleverna erhåller då de arbetar utifrån dessa metoder, 
särskilt nämns de elever med svårigheter som vinnare. Lärarna ansåg att de två största hindren 
för ett multimodalt arbete med IKT var avsaknad av utrustning samt okunskap.   
 
Sökord: arbetssituation, IKT, multimodalitet, lärarperspektiv, grundskola  
 
 

Abstract 
Our overall question with this study has been to understand primary school teachers work 
situation while working multimodal with ICT. As a method to answer our overall question we 
used qualitative interviews. To select our interviewees we collaborated with the municipalities 
IT resource centre since they have knowledge about teachers who include ICT and 
multimodality in their everyday practice. We have conducted three interviews with teachers 
and one test interview to answer our overall question. The studies result shows that the 
teachers are unselfish and rarely complain at their multimodal work situation and they find it 
difficult to mention struggles in their work with ICT. The benefits the teachers mention with 
working multimodal first and foremost are the student benefits; especially the students in 
difficulties are winners in multimodal work. The teachers considered the two biggest struggles 
for working multimodal with ICT lack of equipment and lack of knowledge.  
 
Key words: work situation, ICT, multimodality, teacher's perspective, primary school 
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Det är en vanlig skoldag i klass 1a. Påsken närmar sig och läraren i klassen vill att eleverna 
ska få ta del av högtidens bakomliggande historia. Efter ett snabbt övervägande under 
elevernas korta rast kommer läraren fram till att en strömmande film från Utbildningsradions 
hemsida om påsken ska visas. Klassrummet är välutrustat med nya medier som projektor, en 
stor filmduk, dator samt ett ljudsystem. Det är lite knappt om tid och läraren planerar att de 
precis hinner se filmen innan det är dags att gå till matsalen för lunch. Efter en diskussion 
med eleverna för att fånga deras förförståelse i ämnet startar läraren filmen. På filmduken går 
filmen igång men inget ljud hörs, läraren stannar filmen och följande utspelar sig. 

Läraren: Vänta, vad konstigt!  

Elever: Men åhh! Varför funkar det inte fröken? 

Läraren: Vi ska se, jag tror om jag testar såhär… Ljudet vill inte gå igång, men jag tror att 
det är glapp i sladden, vänta! Hehe, varför funkar det inte? 

Det blir några minuters väntan för eleverna som blir något oroliga och börjar skruva sig på 
sina stolar då lärarens uppmärksamhet till fullo är på tekniken som inte fungerar. 

Elever: Åhhhh! Det kan vara i datorn, har du ljudet på? 

Läraren: Jo då. Det är något fel i högtalaren. Sådär! 

Ljudet går igång 

Läraren: Nu hinner vi inte se hela filmen, vi får se klart den efter lunchrasten. Annars 
hinner vi inte till matsalen. 

Elever: Men ååhhhh!  

En liknande händelse som den ovan beskrivna inträffade under en av våra gemensamma 
praktikperioder, dock har vi anonymiserat så att vare sig skola, klass eller lärare går att spåra i 
vårt exempel. Händelsen fick oss att börja fundera kring förutsättningarna för att lärare i 
grundskolans tidigare år ska kunna genomföra en god undervisning med ny teknik som kräver 
en kunnig användare. Det är viktigt att skolan följer med i övriga samhällets utveckling, men 
vi undrade hur lärarens arbetssituation inom multimodalt arbete med IKT påverkas av 
utvecklingen. Innan detta hade vi i vår utbildning till lärare i grundskolans tidigare år arbetat 
med IKT och under praktikperioder stött på flera handledare som arbetat med detta. Vi har 
själva genomgående varit mycket positiva och intresserade av ämnet, men denna händelse 
fick oss att fundera på vad ett arbete med nya medier och tillhörande metoder praktiskt 
innebär. Vad ska läraren göra när besvär med tekniken uppkommer och dessutom problem av 
mer avancerad art än det ovan beskrivna? Kan dessa krav på att arbeta enligt nya metoder 
stjälpa mer än det hjälper lärarens undervisning? Särskilt intressant blir denna problematik då 
kommunen där vi genomförde vår studie investerar i att utrusta klassrummen med nya medier 
i grundskolorna, samt att skolorna i kommunen arbetar med Tragetons metod ”Att skriva sig 
till läsning” (ASL) vars metodik utgår från användande av datorer. Det finns många forskare 
som ser stora fördelar i arbetet med nya medier och kreativt fokus i undervisningen (Trageton, 
2005; Kress & Van Leeuwen, 2001). Men även de som ställer sig mer tveksamma till 
effekterna (Hylén, 2010; Jedeskog, 2000). 

Vi vill redan här tydliggöra arbetets disposition för att förenkla för läsaren. Uppsatsen har tre 
huvuddelar: problem, metod och resultat. Till problemdelen hör inledningen, bakgrunden, 
centrala begrepp, syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. Problemdelen är tänkt att 
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tydliggöra inspirationen till uppsatsen samt förklara vårt syfte och ge nödvändig förförståelse 
till läsaren i form av en begreppsdefinition och tidigare forskning. Metoddelen innehåller allt 
som behövs för att förstå och kunna efterbilda vår studie. Resultatdelen visar på utfallet av 
studien samt synliggör teman i den och i resultatdiskussionen drar vi slutsatser av vår studie 
och kopplar till forskning. Litteraturen vi använt i uppsatsen har vi funnit och hämtat från 
universitetsbiblioteket samt från olika vetenskapliga sökmotorer på Internet. Vi har 
tillsammans sökt referenser, företrädesvis på universitetsbiblioteket samt på sökmotorerna 
ERIC och Swepub. Vi har därefter delat upp litteraturen mellan oss och bearbetat den enskilt 
för att sedan presentera de viktigaste delarna i de genomgångna referenserna för varandra. De 
olika skrivna delarna i uppsatsen har arbetats fram av båda författarna och är skrivna 
gemensamt.  
 
 

1. Bakgrund 
Arbetets bakgrund består av en beskrivning av vårt problemområde. I bakgrunden finns även 
en förklaring av centrala begrepp som ska ge förståelse till vårt problemområde samt ge en 
uppfattning till arbetet i sin helhet. Bakgrunden tillsammans med syfte och frågeställningar 
visar på vad vår studie fokuserar på, vad som är forskat tidigare i ämnet samt knyta ihop vårt 
problemområde med tidigare forskning. 
 
 

1.1 Problemområde 
I arbetet med uppsatsen antog vi inledningsvis ett elevperspektiv där vårt problemområde 
handlade om elevers estetiska lärprocesser i svenskämnet, med fokus på informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Vi utvecklade dock vårt problemområde i ett tidigt skede av 
uppsatsarbetet och beslutade oss för att fokusera på lärares arbetssituation och dessutom 
använda oss av begreppet multimodalitet. Vi ställde oss frågande till på vilket sätt arbete inom 
multimodala arbetsformer kan påverka lärarnas arbete och vi undrade även på vilket sätt olika 
förutsättningar kan inverka på det multimodala arbetet. Vilka är förutsättningarna och hur kan 
de verka hindrande respektive främjande för lärares arbetssituation inom multimodalt arbete 
med IKT? 
 

Informationstekniken, IT, är paradoxal. Å ena sidan är den mycket konkret: Den har 
att göra med utrustning, resursanskaffning och tekniskt krångel. Aktiviteterna inom 
detta område genererar texter, bilder och ljudmaterial. Å andra sidan är hela IT-
området en arena för drömmar, förhoppningar och visioner om en bättre skola, 
pedagogik och arbetsförhållanden samt en förändrad lärarroll. (Almqvist, Eriksson, 
Hedfors, Jonsson, & Lindström, 1999, s.6) 

 
Trots att denna rapport från Skolverket som vi citerar ovan härrör från 1999 anser vi detta 
citat intressant för vår problematisering som rör den dubbla naturen av detta arbete. Att denna 
rapport i skrivande stund är 11 år gör oss än mer nyfikna då vi efter att ha praktiserat i 
grundskolan år 2010 fortfarande finner skäl att ställa oss de olika frågorna kring IKT. 
 
Baserat på våra erfarenheter från praktiken i vår utbildning anser vi att lärares 
kompetensutveckling i den nya tekniken behöver vara omfångsrik. Dessutom upplever vi att 
lärarna förväntas kunna hantera ny mjukvara samtidigt som det ibland kan vara svårt att 
erhålla vare sig arbetsdator eller projektor i klassrummet. Vi menar att det finns en 
problematik i att lärarna trots ett redan pressat schema där de kämpar för att hinna med 
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befintliga arbetsuppgifter ska ägna tid åt att sätta sig in i nya arbetssätt. Det senaste årtiondet 
anser vi att den tekniska utvecklingen i samhället generellt och inom skolan varit betydande 
och att klassrumsmiljön självklart är en del av detta. Synen på vad en text kan vara har 
förändrats mycket enligt Jewitt (2008) “As words fly onto the computer screen, revolve, and 
dissolve, image, sound, and movement enter school classrooms in ‘new’ and significant ways, 
ways that reconfigure the relationship of image and word.” (s.241). Multimodalitet och IKT 
har fungerat som avgränsande begrepp för att utforska vårt problemområde. 
 

1.1.1 Centrala begrepp 
Det finns ett flertal centrala begrepp att belysa för att ge en förståelse till vårt ämnesval. Vi 
anser de viktigaste vara: multimodalitet, IKT och ASL. Styrdokumenten är relevanta då de 
visar på vad alla lärare faktiskt måste arbeta med i sin undervisning. ASL är en vanligt 
förekommande metodik i den kommun vi valt att genomföra vår studie och därför är det 
viktigt att ge en introduktion till den. 
 
 

1.2 Multimodalitet 
För att förstå begreppet multimodalitet behövs en förklaring till även de närbesläktade 
begreppen samt en förklaring till när och varför begreppet multimodalitet används och 
utvecklats. Marner (1998) påtalar att informationssamhället alltid har funnits, men på olika 
sätt, och att information sprids genom medier. Författaren anser även att medier inte bara är 
vår tids massmedier utan även innefattar tidiga medier som talspråket. Det unika med vår tid, 
menar Marner, är således inte medierna i sig utan de många informationskanaler som vår tids 
medier har, de nya medierna är multimodala. Enligt Kress och Van Leeuwen (2001) är 
multimodalitet motsatsen till monomodalitet och exemplifierar att monomodalitet kan till 
exempel vara en bok utan illustrationer eller en konsert där musikerna inte har utrymme till 
vare sig rörelse eller egen uttrycksfull klädsel. Kress och Van Leeuwen menar att 
monomodaliteten länge har värderats högst i västvärlden i form av litteratur utan illustrationer 
med ett svårt språk. Författarna betonar dock även att en förändring håller på att ske i följande 
citat: “More recently this dominance of monomodality has begun to reverse. Not only the 
mass media, the pages of magazines and comic strips for example, but also the documents 
produced by corporations, universities, government departments etc.,”. (Kress & Van 
Leeuwen, 2001, s.1). Enligt författarna har multimodalitet blivit mer betydelsefullt i dagens 
samhälle och de anser även att multimodalitet, i motsats till monomodalitet, innebär att många 
informationskanaler och uttryckssätt nyttjas samtidigt. Öhman-Gullberg (2006) beskriver det 
perspektiv hon anser multimodalitet fylla som begrepp. 
 

Den multimodala teorin (…) ett betydelsefullt perspektiv genom dess helhetssyn på 
olika kommunikativa och representationella uttrycksformer. Skolan har generellt 
fokuserat på läsning och skrivning som dominerande språkliga utsagor medan 
andra representationsformer som bilder och musik företrädesvis ses som illustrativa 
verktyg eller personliga expressiva uttryck. (s.37). 
 

Kress och van Leeuwen (2001) påpekar i inledningen av sin bok hur svårt och långsamt 
arbetet med en multimodal diskursanalys har gått framåt, det tog de sju år att forska fram 
relevans nog att kunna skriva en bok om det. Utgångspunkten för deras bok var att de ställde 
de basala frågorna om medier och modes som sedan efter tid övergick till avancerade frågor 
som krävde ett analysverktyg. 
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1.2.1 Medier, modes och semiotik 
Uppslagsordet av det latinska ordet ”modus” resulterar i förklaringen ”…'sätt', 'vis', 'form', 
'mått', 'mängd', 'massa'” (ne.se) och uppslagsordet ”multi” förklaras som ”multi-, förstavelse 
med betydelsen mångfaldig, mång-” (ne.se). Marner (1998) menar att medier kan vara allt 
ifrån vårt talspråk till en målning eller multimedia. “The term multimedia describes any 
system that combines two or more media into a single product or presentation, such as a 
software program or a Web page.” (Kingsley, 2008, s.204) Modes är det sätt vi nyttjar 
medierna på, exempelvis att se en film eller lyssna på en skiva och vad som är ett mode 
förändras efter sammanhanget och hur de används (Kress & Van Leeuwen, 2001). Författarna 
menar även att semiotiska resurser är både de media och modes som används och att mening 
skapas på en mängd olika sätt. Vidare beskrivs att semiotiken är ett verktyg för att göra 
(multimodal) kommunikation förståelig samt att det hjälper forskare och samhället att 
diskutera de villkor kring hur kommunikation skapas. 
 
 
1.2.1.1 Klargörande tillägg 

I arbetet med uppsatsen utgick vi från de nya medier och de modes som är aktuella i skolan. 
Marner (1998) betonar att det finns en mängd medier och vi framhåller i denna uppsats 
multimedierna, de medier som Kingsley (2008) ovan beskriver som medier där två eller fler 
media används på samma gång. 
 

1.2.2 Ett mångfacetterat begrepp 
Multimodalitet, på engelska multimodality, är ett mångfacetterat begrepp och det är 
sammankopplat med en mängd andra begrepp (Kress & Van Leeuwen, 2001). Vi kommer att 
ta itu med de viktigaste för att ge förståelse och vi inleder med begreppet literacy. Literacy är 
ett komplext begrepp med en enkel förklaring i direktöversättning, nämligen ”läs- och 
skrivkunnighet” (ne.se). Björklund (2008) anser i sin doktorsavhandling om begreppet 
literacy idag: 
 

…genom den snabba teknikutvecklingen, där exempelvis datorer gett oss nya 
redskap att kommunicera med, blir användningen av nya kommunikationssätt allt 
viktigare i människors liv. Att då endast tänka i begreppen läsa och skriva vore att 
ignorera den mängd olika sätt som vi kommunicerar, läser och skriver på idag. 
(s.15). 

 
Det finns ett annat literacybegrepp som gränsar till multimodalitetsbegreppet, nämligen New 
Literacy Studies (NLS) som innebär att det i literacybegreppet ingår ett historiskt perspektiv, 
social praktik och kommunikation som skapar kontext till läsningen och skrivningen (Jewitt, 
2008; Compton-Lilly, 2009). ”Historically, the concepts of context-specific uses of literacy, 
literacy events and practices, and autonomous and ideological models of literacy all helped to 
form what is now called NLS.” (Compton-Lilly (red.), 2009, s.14). Författaren anser att NLS 
är ett mer omfattande begrepp än literacy och begreppet innefattar både nya och etablerade 
medier samt att begreppet inte är vedertaget i svensk forskning.  
 
 
1.2.2.1  Klargörande tillägg                                                                                                                   
Vi har i denna uppsats valt att använda begreppet multimodalitet då det är ett internationellt 
erkänt begrepp som gynnat vår studies aktualitet. Begreppet multimodalitet innefattar, i sin 
vidaste mening, alla typer av modes som verkar tillsammans och samtidigt och berör därför 
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givetvis ämnesintegration i skolan. Multimodalitet är dock ett väldigt omfattande begrepp och 
för att ge ytterligare förståelse för vår studie vill vi även inkludera begreppet IKT. 
 
 

1.3 IKT  
De första skolåren ägnas mycket tid åt att automatisera läsning och skrivning, något vi har fått 
ta del av under våra praktikperioder i utbildningen. Björklund (2008) slår fast att läsande och 
skrivande är processer genom vilka vi kommunicerar och idag nyttjas bland annat nya medier 
när eleverna lär sig läsa och skriva. Hylén (2010) beskriver att förkortningen IT står för 
informationsteknik och begreppet IKT står för informations- och kommunikationsteknik. 
Författaren anser även att det råder oenighet i forskarvärlden kring begreppen IT och IKT, 
vilket begrepp som bör användas när och vilket begrepp som är korrekt. 
 

Ibland används förkortningen IKT, eller på engelska ICT, som en förkortning för 
informations- och kommunikationsteknik. De som använder denna benämning 
brukar vilja betona hur viktigt den kommunikativa aspekten är i den nya tekniken. 
Men i förlängningen av det argumentet kan man lika gärna tala om informations- 
och presentationsteknik (IPK)… (Hylén, 2010, s.8).     

 
Kress och Van Leeuwen (2001) slår fast att det finns en mängd viktiga 
multimodalitetsbegrepp som är i ständig förändring: ”New social, cultural and political needs 
lead to new ways of communicating and to new communication technologies – as well as to 
new communication theories.”(s.112). Författarna påtalar att utvecklingen av IKT och 
kommunikationsteorier är behovsstyrt och att denna utveckling dessutom är ständigt 
pågående.  
 

1.3.1 ASL 
Att skriva sig till läsning, förkortat ASL, är en metodik där läsning erövras med hjälp av 
skrivning via dator. Enligt Trageton (2005) som är upphovsman till metodiken, kompletteras 
de fyra baskompetenserna tala, läsa, skriva och räkna av IKT som benämns som den femte 
baskompetensen. Vidare beskriver författaren att eleven inom ASL är producent av sin egen 
kunskap därför står eleven i centrum för intresset. I början av skolår 1 rekommenderar 
Trageton att läraren utför individuella bokstavstester på eleverna och utifrån resultaten avgörs 
det antal samt vilka bokstäver eleven behärskar och följaktligen också utgångspunkten för 
vidare arbete. Författaren påpekar även vikten av att lärare undviker alfabetisk ordning vid ett 
bokstavstest eftersom många barn enbart behärskar en bokstavsramsa och inte förstår den 
enskilda bokstavens betydelse. Vidare förklarar han att i slutet av skolåret görs ett likadant 
test för att se hur eleven utvecklat sin bokstavskännedom under läsåret. Trageton betonar att 
skrivning är enklare än läsning och att utgångspunkten i ASL därför är skrivning. Metodiken 
förklaras vidare av författaren att eleverna tränas i det första stadiet att känna igen bokstäver 
genom ”spökskrift”. Spökskrift går ut på att låta eleven slå ner vilka bokstavstangenter de vill 
på datorns tangentbord medan de berättar vad de skriver. Trageton påtalar att läraren sedan 
skriver berättelsen nedanför spökskriften med ord som alla förstår och med övning och stöd 
av lärare och klasskamrater övergår spökskriften i vanlig skrift. Trageton poängterar att det 
alltid ska finnas två elever vid varje dator för att stimulera det sociala samspelet och för att det 
alltid ska finnas språklig och teknisk hjälp tillgänglig. Författaren förklarar att under skolår 1 
övas elevernas motoriska färdigheter på olika sätt, exempelvis genom handarbete, för att i 
skolår 2 även använda pennan som ett skrivverktyg. Trageton förklarar att anledningen till att 
handskrivning får vänta i ASL är att elever som annars kan uppleva svårigheter med de 
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motoriska färdigheterna och öga/handkoordinationen i första klass nu ges ytterligare tid till 
mognad och får en chans att stärka sin motorik.  
 
Under våra praktikperioder har vi förstått att ASL kräver att det finns många datorer 
tillgängliga inom skolan. Dock behöver det inte vara nya datorer utan det primära är att ett 
fungerande ordbehandlingsprogram finns installerat. Tragetons metod "Att skriva sig till 
läsning" avspeglar en del av Vygotskijs tankar och termer. Samspel, samlärande och 
kreativitet förekommer flitigt hos både Trageton och Vygotskij. ”Ett rum kan underlätta 
lärande. Ett annat rum kan försvåra lärande.”(Strandberg, 2006, s.22) Trageton (2006) 
framställer rummet som ”den tredje pedagogen” och beskriver hur klassrummet bör delas in i 
en verkstad med många vrår till varierat arbete, där läraren fungerar som handledare i den 
lärande processen. Han poängterar att utrymme för skapande aktiviteter, lek och praktiskt 
arbete behövs, vilket han benämner som läranderum.  Vidare redogör Trageton att under 
skapandet av läranderum reflekterar läraren över vilka möjligheter till interaktion, aktivitet 
och kreativitet som finns. Att rummet har en central roll i lärandet är något som Trageton och 
Vygotskij har gemensamt i sina teorier och något vi återkommer till under punkten: ”3.1 
Vygotskijs tankar om lärande”.  
 
 
1.3.1.1 Klargörande tillägg 

Vi har valt att nyttja begreppet IKT i vår uppsats då den handlar om skolan och 
kommunikation och vi anser således framhållandet av kommunikation viktigt. 
 

 
1.4 Styrdokument 
Under denna rubrik kommer vi att behandla avsnitt från grundskolans styrdokument som är 
intressanta för vår undersökning. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) betonar en balans av olika kunskapsformer: 
 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall 
främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.6). 

 
I läroplanen uttalas även värdet av att elever har insikter i medieanvändning och deras roll i 
det svenska samhället. Därmed ska de behärska informationsteknik som ett av verktygen vid 
kunskapssökande och lärande. Åtskilligt har hänt sedan datorns intåg i det vanliga 
klassrummet. Gymnasie- och grundskolan har sedan år 2000 fått ett vidgat textbegrepp att 
förhålla sig till i kursplanen för svenska. Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i 
grundskolans kursplan för svenska går följande att läsa: 
 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske 
även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat 
textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. 
(Utbildningsdepartementet, 2000). 

 
Sammanfattningsvis ger läroplanen ett tydligt utrymme för att använda sig av olika 
arbetsformer och skolor uppmanas att kombinera olika metoder för att främja elevernas 
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harmoniska utveckling. Kursplanen i svenska innehåller ett vidgat textbegrepp som betonar 
multimediala och estetiska textsammanhang som en viktig del i tillägnandet och bearbetandet 
av texter. Dessa lydelser i styrdokumenten bekräftar att lärare ska arbeta med multimodalitet 
och IKT i skolan. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur lärares arbetssituation inom multimodalt 
arbete med IKT påverkas av olika förutsättningar utifrån lärares egen reflektion.  
 

 Vilka förutsättningar, främjande och hindrande, finns för att arbeta med 
multimodalitet och IKT för lärare?  

 Hur påverkar dessa förutsättningar lärares arbetssituation?  
 Vad karaktäriserar lärares multimodala arbete i skolan? 

 

Studien handlade inte ytterst om att lärarna hade en korrekt förklaring eller beskrivning av 
begreppen utan snarare om och hur de arbetar multimodalt. Vi inledde intervjuerna med att 
förklara de centrala begreppen för att det ej skulle bli några missförstånd vad studien 
handlade om. Vi förklarade begreppen på följande sätt: IKT står för informations- och 
kommunikationsteknik, vi har valt att använda det då vi anser kommunikation centralt i ert 
arbete. Multimodal undervisning är att använda olika typer av media och olika vägar till 
kunskap i sin undervisning och att två vägar eller ”modes” är verksamma samtidigt.   

 
3. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att behandla Vygotskijs teorier om lärandets förutsättningar 
samt utveckling mot IKT och Gardners beskrivning av olika intelligenser. 

 
3.1 Vygotskijs tankar om lärande  
Vygotskij grundade på 1930-talet teorier inom lärprocesser, som dessutom har bidragit med 
nya perspektiv rörande kreativitet och estetiska ämnen. Vi anser att hans teorier äger giltighet 
för vår uppsats. Lindqvist hävdar i förordet till den svenska utgåvan av ”Fantasi och 
kreativitet i barndomen” (Vygotskij, 1995): 
 

Det finns många som är kritiska mot den reproduktiva kunskapssyn, som tycks 
finnas i skolan. Det behövs ett estetiskt synsätt – en helhetssyn – där man tror på 
individen som ett kreativt subjekt. Vygotskijs teori har en helhetssyn. Känsla och 
förnuft hör ihop. (…) Vygotskijs idéer kan visa vägen för en skapande pedagogik, 
även i dagens skola. (s.10). 

 
Ett centralt begrepp inom Vygotskijs teori är språket i dess variation av uttryck. Vygotskijs 
tankar om mänsklig utveckling bildar grund för det sociokulturella perspektivet, där tankar 
om mänsklig utveckling är utpräglat. Med den synvinkeln i åtanke blir kommunikation, 
interaktion samt individens tänkande och handlande viktiga förutsättningar för handlingen 
lärande. Detta perspektiv framhåller människan som en tänkande varelse där möjligheter att 
lära påverkas av vilken kontext och kultur hon ingår i. 
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Den vanligaste metoden för att ta sig an svårigheter du inte själv råder över är att fråga någon 
som är mer upplyst inom området. Lindqvist (1999) belyser Vygotskijs tankar och benämner 
detta med begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket betyder förhållandet mellan vad 
en individ kan prestera ensam och vad de kan åstadkomma i samarbete med andra. Man kan 
även se utvecklingszonen som den zon där individen är mottaglig för stöd och hjälp från en 
mer kompetent person. Vygotskijs teorier om utvecklingszonerna skiljer sig dock aningen 
från andra teorier inom utvecklingspsykologin då utveckling, enligt honom, inte bör ses som 
en passiv mognad och utveckling kan organiseras genom aktivitet, interaktion och delaktighet. 
 
 

3.2 Utvecklingen mot IKT    
Detta textavsnitt handlar om när datorn blev ett välanvänt arbetsverktyg i skolan och vilka 
effekter det har fått för skolan och lärare. Medias påverkan inom skolan har skapat 
möjligheter och nya förutsättningar vilka också lett till skolans utveckling som 
verksamhet.  Men tolkningarna kring detta nya arbetssätt har inte enbart varit positiva. Rask 
(2006) anser att den nya teknikens möte med skolan stundvis har varit komplicerat. Jedeskog 
(2000) varnar för att datorns användande åtföljs av många nya begrepp som måste erövras. 
Detta kan medföra att annan kompetens underlåts när de nya begreppen gör anspråk på 
lärarens tid.  Vidare har diskussioner kring om eleverna genom dessa arbetsformer får för lite 
vuxenkontakt problematiserats (Jedeskog, 1996).   
 
Hylén (2010) klargör att de tidigaste spåren av datorer inom skolvärlden uppträder redan 
under 1960-talet. Då framstod dock datorn mest som en maskin framtagen för att effektivisera 
undervisningen och användes som ett redskap för drillövningar, dvs. ett program där datorn 
frågar och eleven svarar (Jedeskog, 1996). Sedan 1980-talet har det i Sverige har ett antal 
satsningar för att introducera datorer i skolundervisningen genomförts. Resultat av dessa 
satsningar visade att datorn inte hade fått någon central roll i skolarbetet (Jedeskog, 2000). 
Insatserna har i dagsläget intensifierats med förhållandevis stora ekonomiska tillskott från 
stat, kommuner, enskilda skolor och företag. Jedeskog (1996) förklarar att användandet av 
media inom skolundervisningen utvecklar potentialer till förändring. Hon menar att lärarna nu 
intar rollen som vägledare för sina elever där IKT är resursen som gynnar båda parter. Vidare 
anser hon att elever med svårigheter kan med datorn som hjälpmedel stärkas inom sitt 
problemområde. 
 
Riis (2000) förklarar att med stöd av IKT skapar eleverna en uppfattning över sin omgivning 
och det samhälle vi lever i. Hon menar att det är betydelsefullt att läraren är insatt i hur 
tekniken på bästa sätt nyttjas  ur ett lärandeperspektiv. Det är vedertaget att kommunikation är 
viktigt för lärande, när vi kommunicerar med andra är möjligheterna stora att detta leder till 
lärande (Hrastinski, 2009). Cunningham och Andersson (1997) anser att som 
samhällsmedborgare är det essentiellt att med kritiska ögon kunna hantera och sortera 
information. Därför är det viktigt att elever redan tidigt har tillgång till IKT-undervisning 
inom skolans ramar. Läraren har en betydelsefull roll vad gäller förmedlande av den synen 
och basen för att eleverna ska få den kunskap som krävs. Detta, anser Cunningham och 
Andersson, är en pågående process genom hela skolgången. IKT bör ses som en 
kunskapskälla, tillgänglig för likväl elever som lärare. Det är skolans uppdrag att förbereda 
eleverna i deras fortsatta kunskapsutveckling och med fördel nyttjas multimodala metoder 
inom denna process. Trageton (2005) påtalar att ”Den fysiska miljön kan förhindra eller 
stimulera lärandet.” (s.45) Vidare beskriver han rummet som den ”tredje pedagogen”, där det 
lärande barnet och läraren har sin plats. Hylén (2010) pratar om kunskaper för det 21:a 
århundradet, ´21st Century skills´, och menar med det kunskaper som krävs för att kunna leva 
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och verka i dagens och morgondagens samhälle. Vidare menar Hylén att sannolikheten att 
denna utvecklingstakt kommer att avta är liten, därför måste vi nu rusta oss för att klara av att 
hantera det samhälle som väntar i en ständigt föränderlig framtid. ”En skola som siktar framåt 
siktar på sina elever. De personifierar den tid som kommer. Den skola som strävar efter att 
möta och förstå sina elever kommer att vara i fas med sin samtid – och mer beredd att möta 
sin framtid.” (Rask, 2006, s.10) 
 
 

3.3 Gardners beskrivning av olika intelligenser 
Howard Gardner är professor i kognition och utbildning vid Harvard Graduate School of 
Education i Boston och förespråkar ett vidgat intelligensbegrepp (Gardner, 2001). Han har 
genom sin forskning visat att varje människa har olika intelligenser, så kallade multipla 
intelligenser. Gardner (2001) menar att varje individ är begåvad men på skilda sätt. Vidare 
anser han att olika personer har olika inlärningsstilar, vilket kan jämföras med det vidgade 
textbegreppets syn på lärande. Han menar att alla individer har sina styrkor och 
förutsättningar och således fordras en rik variation av undervisningsmetoder för att gynna alla 
elevers förutsättningar till inlärning och utveckling. Torsten Madsén anser i introduktionen till 
den Svenska upplagan (2001) att Gardner inte förväntade sig att hans teorier om de olika 
intelligenserna skulle få så stort genomslag i skolan. Vidare hävdar han att Gardners 
teoretiska iakttagelser som presenterats på senare år haft stor betydelse för skolutvecklingen.  
 

Men teorin om de multipla intelligenserna har inspirerat massor av lärare, främst i 
USA men även runt om i världen, och har också utgjort en utgångspunkt för flera 
större forsknings- och skolutvecklingsprojekt. Gardner har själv efterhand 
utvecklat sitt intresse från intelligensforskning till bland annat förståelseinriktad 
undervisning och på senare år allt mera frågor om kreativitetens natur. (Gardner, 
2001, s.8). 

 
Sju olika intelligenser inringas och först presenteras den verbal-lingvistiska intelligensen. 
Detta begrepp innebär, enligt Gardner, en språklig intelligens där både det talade - och det 
skrivna språket, liksom språkinlärningsförmågan samt att kunna använda språket för att uppnå 
vissa mål är väsentliga. Advokater, författare och personer med god talförmåga räknas in i 
kategorier med hög verbal-lingvistisk intelligens. Därefter beskrivs logisk-matematisk 
intelligens, vilken koncentrerar sig på individens förmåga att dra logiska slutsatser utifrån 
olika problemområden, i första hand matematiska sådana. Gardner anser att dessa två 
intelligenser är de som är vanligast förekommande inom skolan.  Han anser vidare att 
personer som besitter en blandning av dessa två intelligenser har tur då kombinationen är 
mycket lyckad om de regelbundet måste genomgå tester av olika slag. 
De tre nästkommande intelligenserna är påtagliga inom konsten. Musikalisk-rytmisk 
intelligens innebär skicklighet att konstruera musikaliska mönster, likaså individens förmåga 
att sedan framföra och uppskatta dessa. Kroppslig-kinestetisk intelligens karakteriseras av 
individens förmåga att använda kroppen som verktyg för skapande och olika former av 
problemlösning. Den här formen av intelligens används exempelvis av dansare, skådespelare 
och idrottsmän. Denna intelligens förespråkas även av hantverkare och kirurger, där teknisk 
orientering är viktig. Visuell-spatial intelligens beskriver Gardner som förmågan att känna 
igen och arbeta med mönster över stora ytor, t.ex. de som används av navigatörer och piloter.  
 
Avslutningsvis framställs interpersonell - och intrapersonell intelligens. Dessa två 
intelligenser anser Gardner vara de som väckt mest uppmärksamhet.  Interpersonell 
intelligens kännetecknas av förmågor att kunna tolka situationer och läsa av andra människors 

 9 
 



förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester. Även förmågan att arbeta effektivt 
tillsammans med andra. Hit räknas bland andra försäljare, lärare och politiska ledare.  Den 
sjunde intelligensen beskriver Gardner som individens förmåga till självkännedom. Han 
menar att detta kännetecknas av att denne kan tolka sitt eget beteende och har god 
självdisciplin, likaså en stark medvetenhet om sina starka och svaga sidor för att effektivt 
kunna styra sitt eget liv. På senare tid har Gardner presenterat tre nya intelligenser: 
naturintelligens, andlig intelligens och existentiell intelligens. Dessa intelligenser väljer vi 
dock att inte beakta då vi anser de vara filosofiska och således inte tillför något i vår studie.  
 

3.3.1 Klargörande tillägg 
Vi har valt att belysa Gardners teorier kring de olika intelligenserna för att vi anser dessa vara 
lämpliga att använda som ett verktyg för analys i diskussionsdelen. 
 
 

4. Metod 
I detta avsnitt belyser vi studiens upplägg, metodval och genomförande.  
Eftersom kärnan i vår undersökning var lärares resonemang kring våra frågeställningar ansåg 
vi att en kvalitativ studie var att föredra. När vi använder oss av ett kvalitativt perspektiv 
under vårt arbete ser vi individen som en del av sin omvärld, subjektivt i kontrast till det 
traditionella perspektivets fokus på objektivitet och mätbarhet.  
 

Det kvalitativa synsättet eller ”filosofin” riktar intresset mera mot individen. 
Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur 
individen tolkar och formar en (sin) verklighet. (Backman, 2008, s.54). 

 
Trost (2005) beskriver en kvalitativ studie utifrån perspektivet raka och enkla frågor där 
svaren är komplexa och innehållsrika. Vi valde att genomföra kvalitativa ostrukturerade 
intervjuer för att ha en god möjlighet till utvecklade och fria svar och frågor. ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 
mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 
förklaringarna.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17) 
 
Vi har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt inom arbetet med analys och tolkning av 
data. Patel och Davidsson (2003) beskriver att hermeneutiken som vetenskapligt 
förhållningssätt syftar till en subjektiv förståelse av livsvärlden. Författarna menar att det 
inom hermeneutiken inte finns en objektiv sanning utan den sanning varje människa beskriver 
är subjektiv och vill förstås och tolkas av hermeneutikern. Vidare betonas att mänskliga 
handlingar, livsyttringar och spåren på dessa går att tolka enligt moderna hermeneutiker - den 
forskningsmetod som hermeneutiken representerar är öppen, subjektiv och engagerad. 
 
 

4.1 Urval 
Studiens geografiska avgränsning var utformad efter syftets innebörd och eftersom vald 
kommun arbetar utifrån ett multimodalt perspektiv passade det oss bra. Då vi önskade få 
förståelse för lärares arbetssituation inom multimodalitet och IKT var detta en betydande 
precisering med tanke på kvalitet i studiens resultat. Eftersom syftet med studien var att förstå 
hur arbete inom IKT och multimodalitet påverkar lärares arbetssituation valde vi att 
handplocka respondenter som kunde ha relevant data att tillföra, alltså lärare som aktivt 
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arbetar multimodalt. Fokus inom studien var lärare inom grundskolans tidigare år, det vill 
säga, förskoleklass till skolår tre. Vi har genomfört ett fåtal intervjuer då vi anser att det 
främjar överblickbarhet, Trost (2005) påtalar att intervjuaren bör begränsa sig till ett mindre 
antal intervjuer för att se detaljer som skiljer eller förenar. Vi ansåg det lämpligt att begränsa 
vår studie till tre intervjuer samt att genomföra en testintervju.   
 
 
4.1.1 Respondenter 
För att få tag på lämpliga respondenter använde vi våra befintliga kontakter med lärare som 
arbetar multimodalt med IKT. Dessutom kontaktade vi kommunens pedagogiska IT-
resurscenter för att få råd kring val av lärare att intervjua. Kommunens IT-resurscentrum 
utgör det pedagogiska utvecklingsstödet inom IKT och media för alla pedagoger i för- och 
grundskolan inom kommunen. Centrumets uppdrag är att genom exempelvis projekt, 
handledning, utbildning och annan utvecklande skolverksamhet ge lärare och elever 
nödvändiga kunskaper för att media och IKT ska bli naturliga undervisningsverktyg. Våra 
respondenter är alla lärare i grundskolans tidigare år och har arbetat inom yrket minst 19 år.  
 
 

4.2 Intervjuer och tillvägagångssätt 
Under denna huvudrubrik kommer våra tillvägagångssätt att tydligt beskrivas, så att 
replikation kan göras och våra ”empiriska operationer” (Backman, 2008) är möjliga att följa. 
Det ska följaktligen vara möjligt att genomföra en likvärdig undersökning för en utomstående.  
Då vårt intresse grundar sig i våra utvalda respondenters tankar kring ämnet och inte lärares 
tankar generellt har vi valt att utgå från vad Trost (2005) kallar intervjuer med en låg grad av 
standardisering. Med detta perspektiv menar han att intervjuaren kommer närmare 
respondenten. Patel och Davidsson (2003) anser att detta möjliggör att intervjuaren utgår från 
intervjupersonens svar när denne utformar följdfrågor. I vår studie använder vi vad Patel och 
Davidsson (2003) benämner som ostrukturerad intervju, där frågeguiden enbart varit 
vägvisare under samtalets gång. En sådan form av intervju ger maximalt utrymme till svar och 
möjligheterna att ställa följdfrågor är goda.   
 

4.2.1 Intervjusituationerna 
Vi valde att intervjua tre lärare som alla är verksamma inom grundskolans tidigare år, 
förskoleklassen till och med skolår tre. Vi började med att utefter syfte och forskningsfrågor 
formulera intervjuguiden (bilaga 1) och skickade därefter ut e-mail till valda lärare. I mailet 
presenterade vi vårt syfte med intervjun och förklarade hur denna skulle gå till. Vi 
informerade om att den planerade tiden för varje intervju var beräknad mellan 30-60 minuter 
samt hur många som skulle deltaga vid intervjutillfället. Vi förklarade att vare sig namn eller 
berörd skola kommer att nämnas i uppsatsen. Vidare informerade vi om den intervjuades rätt 
att när som helst under studien avbryta sin medverkan, detta enligt Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer (HSFR, 2002).  
 
Trost (2005) anser att platsen för intervjun är betydande eftersom det är viktigt att den som 
skall intervjuas känner sig tillfreds med situationen. Vi valde att utföra intervjuerna på 
lärarnas arbetsplatser. Eftersom den intervjuade känner sig trygg i denna miljö ansåg vi det 
vara en bra utgångspunkt för att få till ett bra samtal. Tillika fann vi det relevant att få ta del 
av lärarens vardagliga omgivning, där inbegripen ny medieutrustning, med tanke på studiens 
syfte. Eftersom en bärbar inspelningsenhet användes vid intervjuerna försökte vi i största mån 
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hitta ett rum som var isolerat från andra ljud, detta för att på smidigast sätt kunna lyssna 
igenom intervjun i efterhand.  Vi anser, på samma sätt som Trost att dessa förutsättningar vid 
intervjutillfället skapar trygghet hos intervjupersonen vilket vi tror i sin tur leder till mer 
utförliga svar från den intervjuade.  
 
Upplägget vid intervjuerna var att en person hade huvudansvaret för den enskilda intervjun 
medan den andra satt med och observerade samtalet utifrån ett observationsschema (se bilaga 
2) där fokus var på informantens kroppsspråk vid olika frågeställningar. Ett annat alternativ vi 
övervägde för att synliggöra respondentens kroppsspråk var att spela in intervjun med en 
visuell inspelningsenhet, men vi ansåg att detta kunde hämma respondentens svar. Vi menar, i 
likhet med Trost att en observatör vid intervjuerna var en bra metod då vi genom detta kunde 
ge stöd åt varandra under intervjun. Vidare belyser Trost fördelar med att vara två vid en 
intervju genom att detta kan ge en bättre intervju med större informationsmängd som resultat. 
Han poängterar däremot att det är av största vikt att intervjuarna är samspelta, annars riskerar 
resultatet bli det motsatta.  För att öva vår förmåga att samspela under intervjun utförde vi en 
testintervju, vilken vi tydliggör under punkt 4.2.2. 
 
De observationer vi utfört är av det strukturerade slaget. ”Strukturerade observationer 
förutsätter att vårt problem är såväl preciserat att det på det hela taget är givet vilka situationer 
och vika beteenden som ska ingå i observationen.” (Patel & Davidson, 2003, s.90). Dessutom 
valde vi att utföra intervjun under samtalsliknande former och en del av detta var att en av oss 
vid intervjutillfället var deltagande observatör. ”En deltagande observatör tar aktivt del i den 
situation som ska observeras och går in som medlem i den aktuella gruppen.” (Patel & 
Davidsson, 2003, s.96). Samma författare påtalar även de negativa konsekvenserna med en 
deltagande observatör: ”En av de nackdelar som brukar nämnas i samband med deltagande 
observationer är att enbart det faktum att observatören deltar i gruppen kommer att störa 
gruppens naturliga beteende.” (s.96). Genom att vi varit två intervjupersoner under varje 
intervjutillfälle har vi kunnat stötta varandra och båda har ägt ansvar att hålla oss inom ramen 
för vårt syfte och undvika sidospår.  Vi bestämde oss för intervjuer före enkäter med 
anledning att få mer detaljerad data från ett färre antal personer. 
 

4.2.2 Testintervju  
Vi valde att göra en testintervju med en lärare innan vi intervjuade våra respondenter. Detta 
ansåg vi viktigt för att kunna kontrollera på vilket sätt våra frågor uppfattades av lärarna och 
om de var relevanta att ha med för att uppnå syftet. Utifrån testintervjun fick vi chans att 
plocka bort, lägga till och omformulera frågor innan de ordinarie intervjuerna skulle 
genomföras. Med detta ville vi undvika att den första intervjun riskerade att bli misslyckad på 
grund av avsaknader i frågeguiden. Testintervjun visade på att punktformen var bra och gick 
att förstå, det gav en bra första förståelse för innehållet och vad för typ av frågor som kan 
tänkas komma upp. 
 

4.2.3 Intervjuguide 
Vår intervjuguide består av information inför intervjun angående: syfte, praktisk information i 
anknytning till intervjutillfället, etik och dokumentation samt en frågeguide. Intervjuguiden 
skickades ut till respondenterna ett par arbetsdagar innan intervjutillfället. Tanken med vår 
frågeguide var att ge en slags struktur åt vår ostrukturerade intervju, främst för att våra 
respondenter skulle få en chans till överblick innan intervjutillfället, men även för vår egen 
möjlighet att utföra en bra intervju där vi belyste alla moment vi tänkt. Dessutom valde vi att 
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strukturera frågeguiden i sju olika kategorier som vi har nyttjat vid genomgång av studiens 
resultat. Samtliga intervjuer transkriberades av den av oss som hade det huvudsakliga ansvaret 
för den specifika intervjun. Därefter har vi diskuterat upplevelser kring intervjun och slutligen 
har personen med ansvar för observationen delgett sina iakttagelser. 
 
 

4.3 Etiska överväganden 
Vi har uppmärksammat Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som finns inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 2002) vid arbetet med studien och mötet 
med respondenterna. 
 
Där fokuseras fyra huvudkrav inom arbete med forskning. Informationskravet innebär att 
forskaren ska upplysa alla inkluderade i studien om syftet med undersökningen och hur 
uppgifterna kommer att användas samt villkoren för deras deltagande. Informationskravet tog 
vi hänsyn till genom att vi informerade och tillfrågade respektive lärare. Vi har innan 
intervjuerna kontaktat berörda lärare via e-mail och presenterat vår tänkta undersökning samt 
syftet med denna. Vi har även bett om tillåtelse att genomföra studien med de och förklarat 
deras villkor och rättigheter. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har 
rättighet att bestämma om de vill medverka eller inte. De har även befogenhet att avbryta sin 
medverkan i forskningen utan att åtföljas av negativa konsekvenser. Eftersom vi under 
intervjuerna planerade att använda oss av diktafon var respondenternas medgivande kring 
detta viktigt.  Likaså var upplysningen om på vilket sätt intervjun skulle gå till viktigt att 
delge och där inbegripen våra olika roller som intervjuare och observatör. 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga delaktiga i forskningsstudien ska behandlas med 
yttersta konfidentialitet med vilket menas att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda 
personer.  På motsvarande sätt att personuppgifter måste förvaras undanhållna för obehöriga. 
Konfidentialitetskravet följde vi genom att betona deras anonymitet vid likväl första 
kontakten som vid intervjutillfället.  Skolornas och kommunens namn är konfidentiella och 
nämns därför endast som skolor i anslutning till en kommun i Norrland. Vi har strävat efter att 
försäkra konfidentialitet för de medverkande i studien genom att förvara uppgifter som rör 
lärare, skola och kommun på ett varligt sätt. Efter transkribering raderades ljudfiler, och vi har 
dessutom iakttagit varsamhet i samtal kring intervjuerna. Med nyttjandekravet menas att de 
insamlade uppgifterna kring enskilda individer enbart får nyttjas i detta forskningssyfte. Vi 
beaktade nyttjandekravet genom att förvara data på ett säkert sätt. Vi har även tydliggjort för 
respondenterna att arbetet är en offentlig handling (HSFR Etikregler, 2002). 
 
 

5. Resultat 
För att skapa förståelse för på vilket sätt multimodalt arbete med IKT påverkar lärares 
arbetssituation har vi i vår studie intervjuat tre olika lärare i grundskolans tidigare år. 
Gemensamt för dessa tre är att samtliga använder multimodala tillvägagångssätt i sitt arbete 
med eleverna och att de är verksamma inom grundskolans tidigare år. Under denna rubrik 
finns vårt urval och vår tolkning av respondenternas svar. Patel och Davidsson (2003) anser 
att i kvalitativa studier ”…vävs resultatbeskrivning och tolkning ofta samman.” (s.133). Vår 
resultatbeskrivning är en tolkning av resultatet och består av löpande text strukturerat under 
rubriker. Vi börjar med att gå igenom resultaten kortfattat, varje intervjuperson för sig, och i 
det gemensamma resultatet illustrerar vi vårt urval och vår tolkning med citat från 
intervjuerna.  
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5.1 Intervjupersonerna 
I följande avsnitt presenterar vi de tre lärarna och deras tankar kring de frågor vi belyste vid 
intervjutillfället. Vi har valt att i fortsättningen kalla de för intervjuperson 1, intervjuperson 2 
och intervjuperson 3. Intervjuperson 1 och 2 är just nu verksamma som klasslärare och 
intervjuperson 3 är sedan några månader tillbaka tjänstledig som klasslärare för ett annat 
pedagogiskt uppdrag. Intervjuperson 3 har således fått svara på frågorna som berör klassen, 
elever, föräldrar och kolleger utifrån sin senaste klass och arbetsplats. Frågorna under 
intervjun berörde lärarnas utbildning och verksam tid inom yrket, på vilket sätt de arbetar 
multimodalt med IKT och mötet med dessa arbetsformer, rektorn och övriga kollegiets 
inställning till dessa arbetsformer, arbetsmiljön och dess förutsättning för ett multimodalt 
arbete, föräldrars – och elevers inställning och engagemang samt lärarens fortbildning inom 
området. Presentationerna av intervjupersonernas svar differentierar i längd och detta beror på 
att intervjuerna är unika samt att presentationerna påverkas av vårt urval. 
 

5.1.1 Intervjuperson 1 
Intervjuperson 1 har varit verksam som lärare i 30 år. Hon började arbeta med IKT under 
början på 90-talet och var då stationerad på en mindre skola inom kommunen. Hon säger att 
det var kollegor på skolan som då fick henne intresserad av arbete med IKT då de 
samarbetade med en skola i Norge och hade kontinuerlig mailkontakt samt besökte årligen 
den norska skolan.  Eftersom intervjuperson 1 är intresserad av arbete med datorer och annan 
media själv har detta blivit en naturlig del av hennes vardagsverksamhet inom skolan. Hon 
berättar att hon gärna sitter hemma och undersöker olika program vilka hon sedan delger sina 
kollegor. De plockar sedan godbitarna, som hon säger och menar med det de program som 
anses vara lämpliga att använda i skolarbetet. Intervjuperson 1 beskriver samarbetet kolleger 
emellan som bra och att samtliga har fortbildning inom IKT. Rektorns inställning till IKT som 
arbetsmetod är positiv, däremot förklarar intervjuperson 1 att rektorn inte har möjlighet att 
besöka verksamheten lika ofta som önskat på grund av vidsträckt rektorsområde och mycket 
pappersarbete.  
 
Intervjuperson 1 går för tillfället en kurs i ASL vid kommunens IT-resurscentrum. Vidare 
meddelar hon att möjligheterna till fortbildning är goda vid den skolan hon nu är verksam. De 
kurser och utbildningar hon upplever sig ha behövt anser intervjuperson 1 att hon har fått 
resurser till att genomföra. Övriga kollegor har gått ASL, i övrigt är variationen av 
fortbildning inom området utspridd. 
 
Klassrummet och övriga skolans utrustning stödjer arbetet med IKT och möjligheterna är 
stora, enligt intervjuperson 1. De har i klassrummet två datorer och projektor finns att låna i 
grannklassrummet.  En hindrande faktor ses däremot i avsaknaden av personaldator och ett 
arbetsrum, speciellt när lärare behöver sitta och skriva på sekretessbelagda dokument.  En 
annan faktor som kan hindra möjligheten till ett multimodalt arbetssätt, anser intervjuperson 
1, är när tekniken krånglar. Samtidigt tycker hon att det fungerar när problem väl uppstår 
eftersom hennes klass är så pass liten och därför upplevs större potential till flexibilitet i 
arbetet när tekniken inte är tillmötesgående. Intervjuperson 1 anser att det var bättre förr när 
en person på skolan själv var ansvarig för den vardagliga hjälpen vid IKT. Hon menar att 
stödet är mer svåråtkomligt nu när kommunens IT-avdelning och det pedagogiska IT-
resurscentret sköter detta . 
 
Elevers inställning är mycket positiv och intervjuperson 1 menar att alla elever gynnas av 
detta arbetssätt. Hon ser hur elevers olika kompetenser inom arbetet främjar samarbete och 
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utvecklar en metod där både lärare och elev kan vara kunskapsförmedlare. Dessutom tycker 
hon att elevers arbeten blir mer kvalitativa när de arbetar utifrån dessa metoder, då mindre 
fokus blir på att forma snygga bokstäver och koncentrationen istället kan riktas mot 
berättandet i sig. Föräldrars inställning och engagemang beskrivs också som mycket positivt. 
Klassens blogg är en gemensam mötesplats där likväl läxor som vardagsbilder och 
reflektioner förenklar kommunikationen mellan skola som hem.  
 

5.1.2 Intervjuperson 2 
Intervjuperson 2 har jobbat som lärare i 39 år. Det var ren nyfikenhet som drev henne till 
arbete med IKT säger hon, och förtydligar att hon var verksam vid en mindre skola i en by 
och där blev tilldelad ansvaret att lära sig mer om datorer när det blev aktuellt. Detta var 
under 90-talets första del och hennes kunskaper kring ny teknik var då minimala, men 
intresset desto större. Medan kunskaperna kring datoranvändningen erövrades arbetade de 
med kameran och filmade mycket i klassen. Idag är de multimodala arbetsformerna naturliga 
inslag i intervjuperson 2:s klassrum. Hon försöker att använda de olika tillvägagångssätt som 
arbete med IKT erbjuder genom så varierande former det går och förklarar att hon ser detta 
som ett verktyg precis som pennan och pappret.  
 
Kollegornas inställning beskrivs som väldigt varierande, men ändå att alla mer eller mindre är 
delaktiga i arbetet med IKT. För tillfället satsas det mycket på rörlig bild och lärande bland 
lärarna på skolan, ett projekt som ges i samband med kommunens IT-resurscentrum. Likaså 
har samtliga lärare utbildning i ASL, något som skolan satsat mycket på. Intervjuperson 2 
resonerar kring hur några kollegor ser arbetet med IKT som ett extra jobb, något som kräver 
för mycket arbete och därför kan bli mödosamt i längden. Hon tror inte att lärare behöver 
välja bort något bara för att de arbetar med ASL, tvärtom anser hon att dessa arbetsformer kan 
förenkla arbetet på många sätt. Hon tycker ändå att inställningen till samarbete inom 
lärarkåren på skolan mestadels är positivt. Att olika kompetenser kan nyttjas och att eleverna 
på så sätt kan lära varandra ser hon som en fördel inom arbetet med IKT, och berättar om hur 
hon ibland är i andra klasser och lär ut sina kunskaper inom ämnet. Rektorn på denna skola är 
mycket positiv och beskrivs som en drivande person inom IKT-projekt i kommunen. 
Engagemanget från rektorns sida är stort och han är bra på att göra klassrumsbesök och 
utvärderar tillsammans med lärarna arbetet med IKT, berättar intervjuperson 2. Möjligheterna 
att fortbilda sig är goda, mycket tack vare rektorns generösa inställning till fortbildning. 
Baksidan av detta blir däremot underskottet på personal när många lärare är på kurs och 
vikariebrist råder, förklarar intervjuperson 2.  
 
En hindrande faktor kring arbete med IKT som belyses under intervjun är när tekniken inte 
fungerar. Intervjuperson 2 beskriver hur hon, tillsammans med IT-pedagoger från kommunen 
har fått undersöka olika strategier för att möjliggöra en smidig användning av sin bärbara 
arbetsdator såväl på skolan som hemma. Hon förklarar att problemet är att det fungerar 
hemma men inte på skolan men anser samtidigt att det är ett problem som är intressant att 
utforska och få bukt med. Intervjuperson 2 påpekar att det är lätt att lärare blir stressade när 
det krånglar med datorn eller projektorn, eller när skrivaren inte fungerar som den ska. Hon 
tror att detta kan vara en bidragande omständighet till att många ger upp, att det tar för 
mycket tid i anspråk att få tekniken att fungera felfritt.  Att beskriva de främjande faktorerna 
är en betydligt enklare uppgift, enligt intervjuperson 2. Fördelarna är många men främst att 
det gynnar alla elever, även de eleverna med svårigheter av olika slag kan med hjälp av ny 
teknik stödjas inom sina problemområden.  Idag finns många bra redskap att tillgå om elever 
behöver extra stöd. Skillnaden mot för bara några år sedan, berättar hon, är att hjälpmedlen nu 
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inte utmärker sig som just hjälpmedel utan kan kopplas ihop med till exempel en mobiltelefon 
och elever slipper således en massa extra utrustning att bära runt på. 
 
Intervjuperson 2 har bara positiva ord att säga kring elevernas och föräldrarnas inställning och 
engagemang kring arbetet med IKT. Genom klassens blogg tar föräldrarna del av veckobrev 
samt information kring det vardagliga skolarbetet. En del läxor ges i digitalform både genom 
bloggen men även via andra pedagogiska sidor på internet. Intervjuperson 2 lyfter under 
samtalet kommunens pedagogiska IT-resurscentrum och menar att dessa är ett bra stöd för 
verksamma pedagoger inom kommunen. 
 
 
5.1.3 Intervjuperson 3 
Intervjuperson 3 har arbetat som lärare i 19 år och har på senare år vidareutbildat sig genom 
några kurser på universitetet som knyter an till hennes yrkesprofession. I likhet med 
intervjuperson 2 var det nyfikenhet och ett gediget intresse som ledde in henne på arbete med 
IKT. Det var på den skola där hon idag är verksam som en kollega under den senare delen av 
90-talet var väldigt engagerad i arbete med IKT och byggde vid den tiden upp en hemsida för 
skolan. Kollegan bjöd in föräldrar och elever och introducerade användandet av Internet under 
hennes vägledning. Intervjuperson 3 inledde ett samarbete med kollegan och anser att skolan 
redan då låg i framkant i kommunen när det kom till användandet av ny teknik. 
 
Intervjuperson 3 beskriver hur hon runt år 2005 bar in sin första projektor i klassrummet. I 
samband med detta fick hon även en stationär dator och i anslutning till projektorn 
möjliggjordes ett helt annat sätt att arbeta där de tillsammans i klassen kunde lära genom att 
använda sig av Internet och författa texter tillsammans i gruppen. Hon berättar om hur de 
utforskade Word och dess olika funktioner likaså hur de lärde sig att kommunicera via mail. 
Bloggen gjorde sin entré i klassen vid ungefär samma tidpunkt och har följt med 
intervjuperson 3 sedan dess, trots byte av klass. På frågan om hur inställningen bland 
kollegorna är skildrar intervjuperson 3 en bild av ett nyanserat intresse, där någon ser IKT 
som ett hinder på grund av sin egen brist på kompetens inom området men också hur många 
ser det som en utmaning. Rektorns engagemang beskrivs som mycket positivt och vidare 
berättar intervjuperson 3 om hur skolan utrustades med datorer innan kommunen tog beslutet 
att ett klassrum per skola skulle utrustas varje år.  På frågan om rektorn alltid har varit lika 
engagerad svarar intervjuperson 3 att det är de senaste åren som han har börjat göra 
klassrumsbesök. Hon förklarar att det är svårt att veta vem som har ansvaret kring fördelning 
av resurser. Rektorn är den som har pengarna och lärarna förväntas veta hur de ekonomiska 
ramarna ser ut när det gäller satsning på IKT. Intervjuperson 3 berättar att det satsas mycket 
på IKT inom skolan och använder datorer som kommunens IT-avdelning byter ut. Detta 
kräver emellertid att lärarna är kunniga och klarar av att hålla datorerna i gott skick. Detta ser 
intervjuperson 3 som en fördel att lärarna tränas i, eftersom detta är en förutsättning för att 
kunna använda datorn som det verktyg den faktisk är. 
 
Intervjuperson 3 beskriver sin arbetsmiljö som bra. De har en samlingsyta där de sitter och 
läser eller berättar tillsammans. De har även plats för verksamhet där dialog förespråkas och 
plats för eget arbete. Material är tydligt utplacerade i klassrummet och möjlighet att ställa ut 
sina alster i är goda. Hon förklarar att designen på rummet är genomtänkt utifrån de 
förutsättningar som finns i fråga om utformning och resurser gällande möbler. Intervjuperson 
3 talar mycket om hur viktigt rummets kvalifikationer är för elevernas lärande. Ett rum som 
bjuder in till samspel utmanar eleverna till vidare utveckling, eftersom eleverna tillsammans 
kan prestera bättre i interaktion med andra, förklarar hon.  
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Intervjuperson 3 lyfter en hindrande faktor kring arbetet med IKT inom skolan, närmare 
bestämt avsaknaden av en fast arbetsplats för lärare där dator finns tillgänglig. Hon berättar att 
lärarna i dagsläget mestadels nyttjar samma datasal som eleverna. Det arbetsrum som finns till 
förfogande rymmer endast en stationär dator, som, enligt intervjuperson 3 är väldigt gammal 
och långsam. Hon förklarar vidare att en del lärare genom att ha deltagit vid olika projekt har 
fått varsin bärbar dator men oftare sitter i varsitt klassrum istället för i det gemensamma 
arbetsrummet och jobbar. Hindrande faktorer kan också vara, fortsätter intervjuperson 3, att 
läraren inte har tillräckligt med kunskap eller att denne inte upplever sig ha tid att lära sig det 
som krävs för att arbeta multimodalt i klassrummet. Hon belyser även avsaknaden av 
materiella förutsättningar som ett hinder vid detta arbetssätt och påpekar att om lärare inte har 
de prylar som behövs är det lätt att arbetet stagnerar. Ytterligare en hindrande faktor kan, 
enligt henne vara om eleverna inte är tillräckligt förberedda för att möta en analog värld på 
nästa stadium om detta inträffar. Om elever har erfarenhet att arbeta med de digitala 
verktygen och fått möjlighet att kommunicera sin kunskap på många olika sätt och på 
högstadiet möts av enbart blyertspennor och randiga papper. Då kan eleverna hindras av att de 
inte är tillräckligt förberedd på denna nya arbetsform. Vidare beskriver hon att det enbart är 
en klass som hon har haft som fått möjlighet att arbeta multimodalt med IKT genomgående 
från klass 1 till 5. Detta menar hon beror på att denna arbetsform fortfarande är ny inom 
skolans värld. I övrigt beskriver hon likväl elever som föräldrars inställning som mestadels 
positiv. Att få ta del av elevernas digitala produktioner uppskattas och intervjuperson 3 
förklarar att hon även använder sig av webben för att möjliggöra anpassbarheten för 
föräldrarna att boka sina utvecklingssamtal. Digitala IUP (individuella utvecklingsplaner) har 
också testats och även det var föräldrarna positiva till. Intervjuperson 3 har bara bra saker att 
säga om kommunens pedagogiska IT-resurscentrum och anser att dessa är till stor hjälp för 
lärarens multimodala arbete. 
 

5.2 Vad säger lärarna - ett gemensamt resultat 
Vi har ovan bearbetat resultaten kortfattat utifrån varje enskild intervju och strävat efter att 
synliggöra varje intervjupersons perspektiv. I det följande avsnittet fortsätter 
resultatredovisningen utifrån de olika rubrikerna i frågeguiden som finns inlagd som bilaga 1. 
Med utgångspunkt i dessa rubriker kommer vi här att presentera lärarnas gemensamma 
likheter samt de största skillnaderna som skiljer de åt. De olika teman som presenteras är: om 
läraren och arbete med IKT, om kollegiet och kollegiets inställning, rektorns inställning, 
arbetsmiljön som förutsättning till arbete med IKT, elever, hem och föräldrar samt 
fortbildning. Vi kommer inte att behandla enskilda lärares olika begreppsförståelse inom 
ämnet eftersom vi under intervjuerna presenterade samma förklaringar av begreppen till de 
alla.  
 

5.2.1 Om läraren och arbete med IKT 
Samtliga intervjuade lärare har varit verksamma inom skolan i minst 19 år, har en bakgrund 
som lågstadielärare, och vid intervjutillfället arbetar de inom grundskolans tidigare år. Alla 
intervjupersoner nämner sitt privata intresse som en bidragande faktor till ett lustfyllt arbete 
med dessa arbetsformer. Introduktionen till arbete med datorer hade sin början under 90-talet 
och ett mönster som utskiljs i fråga om motiv till detta arbetssätt är inspirerande kollegor som 
intresserat sig för ny teknik. Vid intervjuernas genomförande säger samtliga lärare att de 
arbetar multimodalt i dagsläget och nyttjar många olika medier i sin undervisning. 
Intervjuperson 1 pratar om hur hon tillsammans med kollegerna undersöker olika nya 
program och delar med sig till varandra av vad de hittar: 
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”Men, ja vi provar det mesta, men jag är intresserad själv alltså jag sitter mycket 
hemma och kollar och hittar och läser så att det sprider sig ju snabbt som till nåt 
annat.” 
 

5.2.2 Om kollegiet och kollegiets inställning  
Inställningen bland kollegorna beskrivs som mestadels positiv av de tillfrågade lärarna. Två 
av respondenterna upplever ett nyanserat engagemang, där många kollegor är väldigt 
uppdaterade, går fortbildningskurser och själva praktiserar multimodala arbetsmetoder medan 
andra har en omvänd inställning och gör inte mer än de måste. Intervjuperson 3 beskriver 
utifrån sitt kollegieperspektiv att de flesta verkligen försöker använda datorn som ett verktyg i 
klassrummet men säger samtidigt med viss irritation följande: 
 

”Jag skulle önska att de var mer intresserade rent privat så att de gjorde grejer för 
att lära sig, för det handlar ju mycket om det, det räcker inte med att göra det 
liksom en gång på jobbet varannan vecka, man måste som hålla på mer för att man 
ska känna sig så trygg i det, med alla knapptryckningar.” 
 

5.2.3 Rektorns inställning 
Rektorns inställning framställs av samtliga tillfrågade lärare som mycket positiv. Två av 
lärarna beskriver hur rektorn på den skola de är verksamma vid är väldigt drivande inom IKT 
och multimodala arbetsmetoder. Dessa två förklarar vidare att rektorn utför klassrumsbesök 
och regelbunden utvärdering både kring arbetet med IKT som med övrigt skolarbete. 
Intervjuperson 2 beskriver hur rektorn på hennes skola är grundare till ett projekt där högre 
datortäthet i klassrummen eftersträvas:  
 

”Just nu håller vi ju på ett projekt för fler datorer i lägre stadier. Det är ju han som 
är upphovsman till det. Som, det grundar sig i om, om man kan ge eleverna högre 
måluppfyllnad genom fler datorer i klassrummet, och då har vi då tagit gamla 
datorer från gymnasiet som de har blåst ur och gjort som privata datorer.” 

 
Intervjuperson 1 förklarar att rektorn för den skola hon är verksam vid är engagerad, men 
möjligheter till besök i klassrummet inte är stora på grund av andra förpliktelser och tillika 
arbete vid andra skolar är denna. 
 

5.2.4 Arbetsmiljön som förutsättning till arbete med IKT  
Samtliga upplever att tillgången till den utrustning de behöver för att arbeta utifrån beskrivet 
arbetssätt är god och möjligheterna att arbeta multimodalt är stora inom deras skola. Ett 
mönster som kan utskiljas efter intervjuerna är att avsaknaden av en egen arbetsplats och en 
personlig arbetsdator komplicerar arbetet aningen. Intervjuperson 2 upplever däremot att hon 
ändå är nöjd, då hon gärna sitter i sitt klassrum och jobbar eftersom hon, som hon utrycker 
det, behöver större yta att tillgå än ett halvt skrivbord. Intervjuperson 3 beskriver sitt klassrum 
utifrån ett multimodalt perspektiv och kring vilka förutsättningar detta klassrum erbjuder: 
 

”Helst skulle jag ju önska att det var runt. Att man har en whiteboard på en vägg 
och så får man ha projektorn på en annan vägg och så att det finns rum i rummet, 
rum för lärande. Alltså att man har tänkt till vad man vill erbjuda för lärandemiljö. 
Så i mitt klassrum så är det ofta en samlingsyta och så finns det ett rum inrett för 
tanken och så nåt sorts klassrumsbibliotek, där man mer jobbar med sin egen tanke. 
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Och så finns det arbetsplatser där man, där det är dialog eller möjligen eget arbete 
som .. Och så finns det ju då, ja, ganska tydligt var det finns, inte jättetydligt, var det 
finns material. Ska de kunna ställa ut sina grejer på en gång, som en utställnings, 
sätta upp sina alster.” 
 

5.2.5 Elever och IKT 
Vi anser att det är viktigt att inringa lärarens arbetssituation när de arbetar multimodalt med 
IKT, där eleverna har en betydande roll, för att komma åt vårt syfte. Gemensamt för 
respondenterna var att alla tyckte att samtliga elever gynnades av dessa arbetssätt. 
Intervjuperson 2 beskriver hur elever i behov av särskilt stöd underlättas av en varierad 
undervisning där hjälpmedel finns att tillgå i form av olika tekniska lösningar. Hon säger: 

 
”Det som har varit problemet tidigare det är ju att när eleverna har fått de här 
hjälpmedlen så har det märkts så tydligt. Å man har haft en massa grejer som inte 
andra har, men mer så kan man få alla de grejer som man förut bar omkring för att 
kunna scanna och för att kunna få talsyntes och översättning och tjosan hejsan, om 
man har en mobiltelefon och kan fixa allting med den mobilen som.. så, ju längre vi 
kommer desto mer likt är det alla andra som har mobiltelefon som.. och desto mer 
kommer det att användas tror jag. För hinder för de som har stora svårigheter, de 
hindren, de har ju ofta varit att de inte känt sig likadana som alla andra.. att de 
varit utanför, att de haft andra grejer.” 

 
Intervjuperson 3 resonerar kring hur elevers positiva inställning kan förändras av att tekniken 
krånglar: 

 
”Dom är ju.. ja men de är positiva. Ibland kan de va, alltså de är ju positiva och 
vill ju ha tillgång till det här verktyget och tycker det underlättar och att kvalitén 
på deras jobb höjs. Sen blir de irriterade för att de får vänta kanske, för att det 
krånglar, och laggar.” 

 
Gemensamt säger de tre intervjupersonerna att elevernas inställning är bra och att arbete med 
IKT stärker eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Genom arbete med ASL skiftas fokus 
från att forma snygga bokstäver till att producera meningsfulla texter. 
 

5.2.6 Hem och föräldrar 
Föräldrars inställning beskrivs som genomgående positiv i de intervjuades klasser. De 
materiella förutsättningarna i hemmen är generellt goda, vilket främjar arbetet med 
multimodala verktyg då skolan enklare kan samarbeta med hemmen. Samtliga respondenter 
har även en blogg genom vilken de delger vardagliga reflektioner och händelser i klassen. 
Intervjuperson 1 berättar om hur bloggen fungerar som en länk mellan skola och hem: 
 

”Bloggen är ju specifik för oss, vi har ju en hemsida för skolan där vi lägger ut 
veckoblad och elev- klassrådsprotokoll och sånt. Men bloggen den är bara för det 
vi gör så den är ju lite mer fri. Så där kan man ju också, som sagt … nu ville nån 
av flickorna ladda hem det här ”Tux Paint” hemma och vi har gjort såna här 
”Wordles” och då kan man ju lägga ut en länk och så kan de själva gå dit då. Så 
det är jättebra.” 

 
Intervjuperson 2 berättar under intervjun om kontakten med föräldrar i arbetet med IKT:  
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”Det är ju mycke mycke mycke mer kontakt med föräldrarna nu eftersom de 
skickar ju mail lite då och då.” 

 
Detta är även något som Intervjuperson 1 beskriver som en fördel med att ett multimodalt 
samarbete mellan hem och skola.  
 

5.2.7 Fortbildning 
Fortbildningen bland respondenterna är relativt likartad. Samtliga har genomgått kurs i ASL, 
och i övrigt har de på olika sätt tagit del av det utbud av fortbildning som kommunens 
pedagogiska IT-centrum har erbjudit. Gemensamt för de tillfrågade är också att de anser att 
möjligheterna till fortbildning varit tillräckliga och att de har kunnat gå det som de anser sig 
ha haft behov av inom ramen för sitt arbete, däremot har de inte personligen gått så många 
kurser inom ramen för arbete med IKT och multimodalitet. Intervjupersonerna beskriver 
också att fortbildning är något de främst ägnar sig åt på fritiden. Intervjuperson 2 beskiver hur 
hon upplever ett pågående projekt inom IKT genom följande resonemang:  
 

”Respondent: Och sen utbildningen får jag väl stå för själv då (skratt)  
Intervjuare: Mm, på fritiden, tänker du då eller? 
Respondent: Ja, det blir ju så. Att. Det kommer väl jullovet gå åt till att 
överhuvudtaget lära sig det..” 
 

6. Diskussion 
Resultatdiskussionen visar på hur resultatet svarar mot syftet och vilka slutsatser vi drar av 
vår studie samt kopplingar av resultatet till forskning och forskare vi bearbetat i uppsatsen. 
Metoddiskussionen fastställer om vi efter att ha genomfört studien anser metodvalet som 
lämpligt samt en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. Referensdiskussionen anser 
vi vara en given del av diskussionen då de olika referenserna är något som påverkar hela 
arbetet. Sist under denna rubrik väljer vi att lyfta förslag till annan forskning, sådant som vi 
anser intressant att arbeta vidare på ur en forskningssynpunkt.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
Våra slutsatser av resultatet har sorterats in i två rubriker som anknyter till våra 
forskningsfrågor, för att synliggöra de slutsatser vi drar samt för att göra diskussionen 
överblickbar. Rubriken ”6.1.1 Lärares multimodala arbete” handlar om de sätt som dessa 
lärare uppger att de arbetar multimodalt med IKT i skolan. Rubriken ”6.1.2 Främjande och 
hindrande förutsättningar” syftar till våra forskningsfrågor om vilka förutsättningar som finns 
för detta arbete samt hur dessa har påverkat lärarnas arbetssituation. 
 

6.1.1 Lärares multimodala arbete 
Denna rubrik är tänkt att besvara vår tredje forskningsfråga om vad som karaktäriserar 
multimodalt arbete med IKT enligt lärarna vi intervjuat samt kopplingar till litteratur och våra 
egna slutsatser.  
 
Gemensamt för våra intervjupersoner är att de varit verksamma länge inom läraryrket, mellan 
19-39 år, och de delar även bakgrunden att ingen av de via sin lärarutbildning fått ta del av 
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multimodala arbetsformer inom IKT. Intervjuperson 2 beskriver att hon själv blev 
datoransvarig på skolan där hon arbetade och fick lära sig allt ”från scratch” själv. 
Intervjuperson 1 och 3 delger att de blev intresserade av arbetssättet med hjälp av engagerade 
kolleger som arbetade kontinuerligt med datorer redan under 90-talet. Slutsatsen vi drar av det 
är att våra intervjupersoner har lärt sig själva av eget intresse långt före det var allmänt 
intressant med exempelvis datorer i klassummen, och att de var tvungna att lära sig själva 
innan de kunde innefatta nya medier på ett naturligt sätt i sin undervisning.   
 
Hur lärare arbetar multimodalt hör också till vår fråga om vad som karaktäriserar deras 
multimodala arbete och det som intervjuerna visar är att lärarna arbetar multimodalt med IKT 
kontinuerligt oavsett ämne. Intervjuperson 3 uppger att arbeta med ASL är förenklande och 
att det inte betyder att någonting annat väljs bort. Det beskrivs av de intervjuade lärarna att de 
inkluderar multimodalt arbete med IKT vad gäller allt arbete de utför i sin yrkesroll, 
projektorn och skärmen nyttjas för att visa strömmande film, bilder eller presentationer och 
ska eleverna skriva gör de det oftast vid datorn i skrivarpar enligt ASL. Det vi anser är 
genomgripande är att alla lärare arbetar aktivt med ASL och bloggar. Pedagogerna ersätter 
inte verktygen att skriva för hand med pennan med att skriva vid datorer och inte heller ersätts 
klassrummets whiteboard utan vi tolkar att de kompletterar den traditionella undervisningen 
med nya medier.   
 
Det som eleverna enligt Lpo94 (utbildningsdepartementet, 2006) ska förmedlas genom 
skolan, både kunskaper och normer, anser vi är en riktlinje för hur lärares arbete planeras och 
utförs. Därför har det varit essentiellt att beakta läroplanen i förhållande till elever såväl som 
föräldrar i vår intervjustudie då även det handlar om lärares arbetssituation. Några av frågorna 
i vår frågeguide berörde elever och föräldrar, men en majoritet av frågorna handlade direkt 
om läraren själv. Dock noterade vi att även om frågan vi ställde direkt berörde lärarens arbete, 
så var det svårt för lärarna att inte diskutera elever och tänka på eleverna i första hand. Enligt 
Lpo94 ska en mängd olika kunskapsformer bli till en helhet för eleverna genom att innehåll 
och arbetsformer varieras och balanseras av läraren, detta är något som vi kopplar till 
multimodal undervisning med IKT. Baserat på intervjuerna finner vi att samtliga intervjuade 
lärare uppskattar att alla elever drar nytta av att arbeta med ASL, med skrivning genom dator 
samt av undervisning via nya medier. Alla tre har även erfarenhet av elever i svårigheter och 
nämner att särskilt dessa elever samt deras föräldrar kände sig övergripande nöjda med ASL 
samt övrigt nyttjande av nya medier i undervisningen. Vi drar utifrån intervjuerna slutsatsen 
att eleverna och föräldrarna ser sig själva som medskapare till undervisningen och 
vardagslivet i skolan på ett tydligare sätt än med andra arbetssätt. Vi menar, i likhet med 
respondenterna att lärare genom att bruka ett multimodalt arbetssätt kan utmana alla elever, 
vilket vi sätter i förbindelse med Gardners (2001) syn på de multipla intelligenserna. Den 
verbal-lingvistiska intelligensen kännetecknas av en förmåga att läsa, skriva och 
kommunicera med ord. Logisk-matematisk intelligens präglas av förmågan att utföra logiska 
resonemang och att beräkna och se saker ur ett helhetsperspektiv. Dessa två intelligenser är 
enligt Gardner de vanligast förekommande inom skolan idag. Personer med en 
tredimensionell visuell och spatial förståelse som dominerande inlärningsstil menar vi kan 
komma mer till sin rätt inom just en mångfacetterad undervisning, där de får möta en rik 
variation av kunskapsförmedling och genom detta utmanas på olika sätt. Vi anser att skolan 
behöver ge mer utrymme för spatial, kinestetisk och social intelligens för att skapa 
utvecklingsmöjligheter inom det tredimensionella rummet. Med detta menar vi att arbete i 
skolan gynnas av att lärare och elever visualiserar och använder kroppen som verktyg för 
skapande och lärande, liksom elever som lär i samverkan med andra, något som även 
Vygotskij (1999) förespråkar. Att eleverna har roligt och fungerar som kunskapsbärare 
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gentemot sina klasskamrater är något som alla intervjupersoner betonar, vilket Vygotskij 
belyser i sin teori om den proximala utvecklingszonen. De medier som lärarna nämner att 
klassrummen ofta är utrustade med är datorer till eleverna, filmduk, projektor samt skrivare. 
Ingen av lärarna har dock en egen arbetsdator via jobbet utan de arbetar via elevdatorer eller 
sin privata laptop på eftermiddagarna. De arbetar även en del hemifrån. Vi anser detta som 
mycket problematiskt och ställer oss frågande till varför lärare ska behöva bli så hindrade i sin 
arbetssituation. Men vi anser även att det ännu inte är vedertaget att arbeta multimodalt med 
IKT i grundskolan och således att alla förutsättningar inte heller anses som nödvändiga av 
kommun och rektor. Utmärkande för vad lärarna nämner som karaktäriserande är också en 
positiv rektor och intresserade kolleger och är också ett ganska väntat svar då det givetvis 
sporrar med andra på arbetet med samma intresse. Att de materiella resurserna finns 
tillgängliga är en nödvändighet för att bedriva denna typ av undervisning.  Alla lärare nämner 
i intervjuerna att de antingen testat eller aktivt arbetar med administrativa uppgifter som läxor 
och tider för utvecklingssamtal med hjälp av Internet. Men det finns även andra effekter av att 
administrativa processer har digitaliserats förstår vi av intervjuerna. Sedan all service av 
teknisk utrustning sköts av kommunens IT-avdelning har det försvårat arbete anser 
intervjuperson 1 då den vardagliga hjälpen och stödet är mer svåråtkomligt än när en person 
på skolan själv var ansvarig. Intervjuperson 2 och 3 anser dock att kommunens IT-avdelning 
och det pedagogiska IT-resurscentret gör ett gott arbete.  
 
Genomgående hos de tre intervjuade personerna är att arbetsmiljön beskrivs som en 
betydande faktor för ett fungerande arbete med nya medier. Detta är även något som Trageton 
(2005) förespråkar i sin metod rörande pedagogiska förutsättningar för arbete med IKT i 
skolan. Strandberg (2006) belyser Vygotskijs tankar kring rummet som lärande. Han menar, 
liksom Trageton (2006) att den fysiska miljön antingen kan förhindra eller stimulera lärandet 
och avser med det att det finns ett antal aspekter som lärare bör beakta vid utformande av 
läranderum. Trageton (2006) påpekar att under utformningen av ett läranderum reflekterar 
läraren över möjligheterna till interaktion, aktivitet och kreativitet. Strandberg (2006) anser 
även att vilka artefakter som finns tillgängliga för eleverna är viktigt att ta hänsyn till när 
lärare utarbetar en lärandemiljö som stimulerar elevernas utveckling. Trageton (2006) 
beskriver rummet som den tredje pedagogen genom att beskriva hur klassrummet kan delas in 
i många vrår där ett varierat arbete förespråkas, och läraren fungerar som handledare i den 
lärande processen. I ett sådant klassrum bör tillgången till skapande aktivitet, praktiskt arbete 
men också lek finnas, anser han.  Dessa tankar är även något som även intervjuperson 3 
skildrar i fråga om arbetsmiljön och dess förutsättningar för ett multimodalt arbete. 
 
Under intervjuerna noterade vi att trots att vi hade förklarat multimodalitet och IKT för 
intervjupersonerna så beskrev de förvånansvärt lite teori kopplat till deras arbete. 
Intervjuperson 3 tog själv Vygotskij som exempel vid ett tillfälle under intervjun, men 
undantaget detta nämndes inga teoretiker eller teorier som de aktivt arbetade med. Vi drar 
slutsatsen att lärarna har en väldigt god praktisk relation till multimodala arbetssätt, som 
baseras på vad för utrustning som finns i deras klassrum. Vi anser att vi hade fått fler 
teoretiskt baserade svar om detta perspektiv på ett tydligare sätt efterfrågats under 
intervjuerna. Kress och van Leeuwen (2001) påpekar i sin bok hur avancerat det multimodala 
ämnet är och att det tog två forskare sju år att skriva en bok om en multimodal diskurs gör att 
vi drar två slutsatser. Den första slutsatsen är att det inte är lättillgängliga teorier det handlar 
om samt att de inte är lätta att översätta till praktiskt handlande. De teoretiska verktygen och 
slutsatserna arbetar dessa lärare inte med, om än de besitter en enorm praktisk kunskap och ett 
stort intresse för multimodalitet och IKT. I skolans värld är detta arbetssätt fortfarande 
alldeles nytt och intervjuperson 3 konstaterar att det är en klass hon undervisat som har 

 22 
 



arbetat genomgående med IKT från klass 1 till klass 5. Hon verkade osäker under intervjun på 
hur de skulle klara av grundskolans senare år, med tanke på att de skriver mycket med penna 
där och inte enligt ASL. Vi anser att intervjuperson 3 kommer till en viktig insikt här, hur 
arbetet med dessa arbetsformer egentligen påverkar eleverna i längden vet vi ej ännu och det 
påverkar givetvis det vi ämnat undersöka: lärares arbetssituation. Finns det en teoretisk grund 
att arbeta utifrån för läraren och en genom forskning bevisad kunskap så finns det även en 
tydligare fokus för ett professionellt arbete multimodalt med IKT i grundskolans tidigare år. 
Det är en förutsättning för en tillfredställande arbetssituation för lärarna och ett meningsfullt 
lärande för eleverna.    
 
Sammanfattningsvis karaktäriseras det multimodala arbetet med IKT att det inrymmer ett fritt 
arbetssätt som inspirerar intervjupersonerna själva såväl som kollegor och elever till ett 
glädjefyllt arbete. Fortbildning inom ämnet har genomgående inte varit av stor relevans utan 
intervjupersonerna har främst vägletts av sitt privata intresse. Att rummet ges ett stort 
pedagogiskt utrymme inom arbetet med främst ASL är gemensamt för alla tre, men särskilt 
intervjuperson 3 framhåller detta. Elevernas roll som kunskapsbärare i klassrummet är viktig 
för de tre intervjupersonerna. Vi tolkar i intervjuerna att lärarna känner sig stärkta i sin 
lärarroll då de upplever att de kan erbjuda eleverna vad de anser är en bättre undervisning 
genom dessa arbetssätt. Ytterst anser vi att multimodalt arbete med IKT i grundskolans 
tidigare år för lärarnas arbetssituation handlar om att tänka på nya sätt och att även utmana det 
gamla sättet att tänka.  
 
 
6.1.2 Främjande och hindrande förutsättningar 
De främjande och hindrande förutsättningar som intervjupersonerna nämner är många, främst 
nämner de främjande förutsättningar. Vi kan utifrån de tre intervjuerna utläsa att berörda 
lärares syn på multimodala arbetsformer präglas av deras positiva inställning och sitt privata 
engagemang och intresse. Alla tre säger sig ha ett personligt intresse utanför yrkesrollen som 
motiverar de till dessa arbetssätt, något som vi anser vara värdefullt, men inte behöver vara 
avgörande för möjligheter till ett lyckat arbete med IKT och multimodalitet. Vi tycker, i likhet 
med det intervjuperson 1 beskriver om att nyttja olika kompetenser inom kollegiet, att de kan 
lära varandra och utvecklas tillsammans i arbetslaget. Detta är även något som intervjuperson 
2 förklarar att personalen använder sig av på den skola hon är verksam vid. Med ett sådant 
kompetensnyttjande menar vi att delaktigheten kan bli väsentligt för ett lyckat arbete och att 
alla arbetar mot samma mål.  

Samtliga lärare berörde under intervjuerna känslor som kan uppstå när tekniken krånglar och 
på vilket sätt det planerade arbetet blir lidande när dessa situationer uppstår. Någon nämnde 
när skrivaren slutar fungera och hur problemen att få ut dokument blir ett stressmoment för 
likväl lärare som elever. En annan belyste hur bekymmer med tekniken gör att många lärare 
ger upp eftersom det tar för mycket tid i anspråk att hålla igång den. Dessa faktorer anser vi 
kunna vara avgörande för hur lärares arbetssituation påverkas. Två av intervjupersonerna 
ansåg att bristen på en arbetsdator utgör ett hinder för lärarens möjlighet att sitta ner ostört 
och planera. Likaså sågs avsaknaden av en egen arbetsplats där dator fanns tillgänglig som ett 
besvär. Intervjuperson 2 beskriver hur hon har fått prova olika strategier för att få så smidig 
användning av sin arbetsdator som möjligt. Just nu testas olika metoder för att det ska flyta på 
så smidigt som möjligt och så att datorn även kan flyttas mellan hem och arbetsplats. 
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”.. Det är bara det att det inte fungerar, det fungerar hemma, men inte här, det är 
därför de är här (vår anmärkning: teknikerna) de är intresserade att förstå varför 
det inte fungerar, så man är lite prov.. ” 
 

Vi drar slutsatsen att arbete utifrån ett multimodalt perspektiv försvåras av att tekniken kan 
krångla. Bristen på kunskap kan också ses som en hindrande faktor samt att lärare inte 
upplever sig ha tid till att lära sig mer om ny teknik. Såväl Jedeskog (2000) som Rask (2006) 
varnar för komplikationer i arbete som rör IKT, enligt de kan lärares okunskaper bli ett 
problem. Detta är även något som intervjuperson 3 beskriver som en hindrande faktor. Något 
som även kan ge negativa upplevelser är om den materiella avsaknaden är stor i förhållande 
till vad metoden kräver. Intervjuperson 3 uttrycker detta genom följande resonemang: 
 

”Jag tror att har man inte grejer då stagnerar det, har man möjlighet, man ser att 
det finns en möjlighet att jobba så här utan att jag är tvungen att liksom bära 
datorer från hela skolan då blir man motiverad att lära sig också. Men om, ja det 
där är en ganska komplex cirkel för finns det grejer och möjlighet då vill man lära 
sig för att kunna nyttja det, men det funkar ju åt andra hållet också. Kan man och 
vill man och liksom kommunicerar det med sin ledning, eller med sina kolleger så 
kan det öppna sig tillgång till grejer, så att, Vill man inte så kan man skylla på att 
man inte har grejer.”  

 
Vi är övertygade om att vi skulle erhållit fler hindrande faktorer om vi talat med lärare som i 
större utsträckning utgått från traditionella undervisningsformer i sin undervisning. Vi valde 
perspektivet med en medvetenhet om detta eftersom studien tillika behandlar hur detta 
arbetssätt karaktäriseras samt hur lärare arbetar multimodalt och därför ansåg vi det relevant 
att intervjua lärare med kunskap och god kännedom i ämnet.  Hylén (2010) pratar om 
kunskaper som krävs för att kunna leva och verka i dagens och morgondagens samhälle. Vi 
anser att dessa kunskaper är i nära förbindelse med arbete utifrån multimodala metoder och 
IKT och dess fortsatta utveckling inom skolan.  En skola som satsar på sina elever och deras 
förutsättningar till lärande är en skola som hyser hopp om framtiden (Rask, 2006). Vi delar 
den syn Hylén (2010) såväl som Rask (2006) delger och inser att denna framåtsyftande 
skolverksamhet redan finns och är den verksamhet som de lärare vi har intervjuat redan 
arbetar i och med.  
 

6.2 Metoddiskussion   
För att diskutera vår metod inleder vi med att upprepa vårt syfte samt våra forskningsfrågor. 
Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur lärares arbetssituation inom multimodalt 
arbete med IKT påverkas av olika förutsättningar utifrån lärares egen reflektion. Våra 
forskningsfrågor var: ”Vilka förutsättningar, främjande och hindrande, finns för att arbeta 
med multimodalitet och IKT för lärare?” ”Hur påverkar dessa förutsättningar lärares 
arbetssituation?” Och ”Vad karaktäriserar lärares multimodala arbete i skolan?” Här har vi 
valt att kursivera två viktiga ord, att vi ämnar skapa förståelse och att vi vill veta hur 
multimodalt arbete med IKT påverkar lärares arbete.  
 
 
6.2.1 Validitet och reliabilitet 
Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar validitet om att vi i studien undersöker det vi 
ämnar undersöka, om metoden besvarar syftet på ett tillfredställande sätt. Då vi ville skapa 
förståelse anser vi efter att studien är genomförd att valet av ostrukturerad kvalitativ intervju 
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lämpligt. Denna typ av samtal ger stor frihet att ställa de frågor som är intressanta utifrån vad 
intervjupersonerna berättar och vi anser att det ger en god möjlighet att skapa förståelse. Hur 
multimodalt arbete med IKT påverkar lärares arbetssituation är också en fråga som hade blivit 
svår att besvara med ett kvantitativt metodnyttjande och då studiens storlek är tidsmässigt 
något begränsad anser vi ha besvarat hur några lärare påverkas av detta arbete.  
 
Vi anser validiteten vara god då vi genom vår frågeguide och resultat anser oss ha besvarat 
vårt syfte, att skapa förståelse för hur lärares arbetssituation inom multimodalt arbete med 
IKT påverkas av olika förutsättningar utifrån lärares egen reflektion. Validiteten ökas genom 
att vi valde ut våra intervjupersoner som relevanta för ämnet samt att vi nyttjade kvalitativ 
intervju som metod. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att när det gäller validitet och 
kvalitativa intervjuer så är utskrifterna, på vad sätt forskaren väljer att transkribera resultatet, 
intressant. Vi har transkriberat intervjuerna med fokus på vad pedagogerna betonat, utan att 
utelämna något. Vi har valt att skriva in vissa tankepauser och ”eehh”-ljud som 
intervjupersonerna gör då vi anser att det ger förståelse till om frågan är lätt- eller 
svårbesvarad, om de ändrar sig eller kommer på något under tiden de svarar.    
 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den 
behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna 
kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika 
svar till olika intervjuare. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.263). 

 
Vi menar att vår reliabilitet som intervjuare är god för att vara en uppsats på denna nivå. Vi 
har nyttjat en frågeguide men ändå haft en ostrukturerad intervjuform där intervjun som ett 
levande samtal fått styra. Vid något tillfälle har vi ställt ledande frågor, någon som kan 
minska reliabiliteten, men då vi varit medvetna om detta och förklarat det vid intervjutillfället 
anser vi det inte ha påverkat resultatet allt. Vår metod är tydligt beskriven och vi anser att 
studiens yttre förutsättningar går att reproducera. Dock poängterar Kvale (2009) att detta inte 
är en garanti för generaliserbara resultat, särskilt inte vad gäller få kvalitativa intervjuer.   
 
 
6.2.2 Intervju och intervjupersoner 
Vi genomförde tre intervjuer samt en testintervju. I arbetets metoddel skrev vi, med underlag 
hos Trost (2005), att få intervjuer främjar överblickbarheten och underlättar analysen av 
resultatet. Även i efterhand anser vi att detta stämmer då de få intervjuerna gjorde det möjligt 
för oss att granska materialet på ett givande sätt. Vi anser att vårt metodval var lämpligt för att 
besvara syftet och våra forskningsfrågor. I metoddelen övervägde vi även för - och nackdelar 
med de olika rollerna vi avsåg att axla under intervjuerna. Vidare resonerade vi kring 
deltagande observatörer och ställde detta mot att ha en visuell inspelningsenhet. Nu när vi har 
genomfört intervjuerna och analyserat resultatet anser vi att valet av deltagande observatör vid 
frågesamtalen var lämpligt då vi genom att vara två personer upplevde att vi fick till ett samtal 
mer än en sedvanlig intervju. Detta var även något vi strävade efter att uppnå under 
intervjuerna. Vi menar att samspelet oss emellan bidrog till att skapa en bra och behaglig 
stämning som fick intervjupersonerna att slappna av. Genom detta upplever vi att de 
besvarade frågorna på ett naturligt sätt där svaren kändes öppna och ärliga. Under 
inledningsfasen av den första genomförda intervjun uppfattade vi en viss nervositet hos den 
intervjuade. Om detta berodde på att vi var två personer som deltog vid intervjun eller om den 
intervjuade saknade erfarenhet av en liknande situation är svårt att avgöra. Denna nervositet 
släppte dock efter en stund och vi upplevde att intervjupersonen besvarade frågorna utan 
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omsvep. Däremot kunde vi genom observationerna dra slutsatserna att en del frågor upplevdes 
som svårare att besvara än andra genom att se till intervjupersonens kroppsspråk. Dessa 
observationer har vi, tillsammans med transkriberingarna, haft i beaktande vid 
resultatdiskussionens framskrivande.  
 
Våra intervjupersoner var utvalda i samarbete med kommunens pedagogiska IT-
resurscentrum och vi har vi träffat två av våra fyra intervjupersoner förut. Vi anser att tre 
intervjupersoner är det minsta möjliga antalet för att få kvalité i en studie som vår. Dock anser 
vi även att antalet intervjupersoner inte ska öka drastiskt om ett kvalitativt metodnyttjande ska 
kunna realiseras. En studie av samma typ som vår, anser vi, kan omfatta en eller två 
intervjupersoner till. 
 
 

6.3 Reflektioner om vårt eget arbete 
Här reflekterar vi utifrån vår egen arbetsinsats, om uppsatsens olika delar, de referenser vi valt 
samt den fortsatta forskningen vi skulle önska i ämnet. Vi anser att vår egen arbetsbörda i 
förhållande till uppsatsens storlek har varit rimlig. De olika huvuddelarna i arbetet menar vi 
hör tydligt ihop. Problemdelen ger en god förståelse av våra tankar kring syftet samt en god 
begreppsdefinition som behövs för läsarens förståelse i resten av arbetet. Metoden - 
kvalitativa intervjuer - är relevant då vi ville skapa förståelse om lärares egen syn på sin 
arbetssituation. Resultatet anser vi var tydligt redogjort samt analyserat.      
 

6.3.1 Referensdiskussion 
Vi har i vår uppsats valt att använda en mängd olika typer av referenser: vetenskapliga 
avhandlingar, facklitteratur, tidskriftsartiklar, uppslagsord från nationalencyklopedin samt 
publikationer från Utbildningsdepartementet och Skolverket. Vi anser att de olika typerna av 
referenser tillfört en nödvändig bredd till arbetet samt en varierad och riklig tillgång av 
intressant information. Ser vi sammanfattningsvis på våra referenser har vi använt flest 
referenser på svenska och de referenser på andra språk som arbetet innehåller är samtliga 
skrivna på engelska. De engelska referenserna har varit särskilt uppskattade av oss i arbetet 
med bakgrundens centrala begrepp. Vi anser att de referenser vi använt håller en 
genomgående hög kvalité och är av relevans för studien. 
 

6.3.2 Fortsatt forskning 
Det som vi skulle vilja utveckla mer är en större undersökning i samma ämne men att kunna 
ge ett större perspektiv på ämnet lärares arbetssituation, ett perspektiv som inkluderar fler 
faktorer för arbetssituationen. En intressant aspekt hade dessutom varit att se till fler faktorer 
för att skapa förståelse om lärares arbetssituation, att exempelvis även intervjua kolleger på 
samma arbetsplats hade varit intressant samt att koppla slutsatser till de resultat eleverna i 
klassen uppnår. För att få en bred och sann bild av lärares reella arbetssituation skulle en 
större studie vara att föredra. Det är något som vi med intresse skulle vilja se utvecklas i 
framtida forskning.   
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Bilaga 1 

Inför lärarintervju               
Denna frågeguide är en mall som visar vilken typ av frågor vi kommer att ställa under vårt 
intervjusamtal med dig. Alla frågor relateras till våra forskningsfrågor (se syfte och 
forskningsfrågor nedan).  
 
 

Syfte 
Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur lärares arbetssituation inom multimodalt 
arbete med IKT påverkas av olika förutsättningar utifrån lärares egen reflektion.  
 
Forskningsfrågor 

 Vilka förutsättningar, främjande och hindrande, finns för att arbeta med 
multimodalitet och IKT för lärare?  

 Hur påverkar dessa förutsättningar lärares arbetssituation?  
 Vad karaktäriserar lärares multimodala arbete i skolan? 

 
Vi undrar alltså om vilka de hindrande och främjande förutsättningar för att arbeta med IKT 
och multimodalt du upplever och hur detta påverkar din arbetssituation. 
 
 

Intervjutillfället 
 Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter. 
 Under intervjun kommer en av oss att fungera som intervjuare och en av oss 

observera samt anteckna. Detta för att bättre komma ihåg hur intervjun 
uppfattades.  

 Vi kommer att spela in intervjun med en bärbar inspelningsenhet. 
 

Etik 
Du som informant är helt anonym i studien och vare sig ditt namn eller skolan du arbetar på 
kommer att nämnas i uppsatsen. Du har alltid rätt att när som helst under studien avbryta din 
medverkan och du behöver inte ange skäl till detta. 
 

Frågeguide (fortsätter på nästa sida) 
 

Om läraren 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
När tog du lärarexamen?  
Vilka ämnen har du examen i?  
Hur var din utbildning upplagd?  
Hur började du arbeta med IKT? 

Kollegiet 
Hur arbetar dina kolleger (IKT)?  
Kollegers inställning till ditt arbete?  
Kollegernas arbetsliv (nyexaminerade, 
 snart pension)  
Kollegialt samarbete och inställning 
(Samarbetar kring IKT? Samarbetar  
kring annat?)  
Hur mår du i kollegiet? (stämning) 

 



Rektor 
Rektorns inställning (IKT)?   
Relation till rektorn?  
Engagemang från rektorn?  
(klassrumsbesök, frågor,  
utvärdering - IKT) 
Initiativtagande till utbildning/fortbildning?  
(prioritering, stöd)  

Arbetsmiljön 
Hur ser klassrummet ut?  
(avskärmningsmöjligheter, grupprum) 
Hur många elever i klassen? 
Utrustning i klassrummet?  
(IKT, projektor, dator till lärare,  
dator till elever) 
Egen arbetsplats? Arbetsdator?  
Plats att arbeta under dagen/eftermiddagen? 
 

Elever 
Utmanar elever?  
Elever i svårigheter? (hur funkar det – ASL, 
IKT)  
Elevers inställning? 
 Elevernas engagemang? 

Föräldrar 
Inställning till IKT i klassrummet?  
Engagemang hemifrån?  
(inställning till arbetsmetod, läxor, eget 
intresse) 
Hemmets materiella förutsättningar?  
(utrustning: mobiler, tevespel, dator, 
ljudböcker) 
 

Lärarens fortbildning 
Vad för typ av fortbildning?  
På arbetstid eller fritid?  
Kommunens kurser?  
Universitetskurs? 

Övrigt 
Hindrande och främjande förutsättningar  
som vi kommer på under samtalets gång.  
Fundera gärna själv.  
Känner du att du fått sagt vad du vill? 
Vi kan sammanfatta tillsammans. 

 
 

 
Tack för din medverkan! 
Har du något kompletterande att delge oss, före eller efter intervjun, är du välkommen att 
höra av dig till någon av oss. 
 

Varma hälsningar, 
 
Malin Lundmark, XXX-XXXXXXX malduv-6@student.ltu.se  
Anna Renström, XXX-XXXXXXX renana-7@student.ltu.se  
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                                    Bilaga 2 
Observationsschemat som användes under intervjuerna där plats för 
anteckningar fanns under varje kategori. Frågorna som nämns är endast en 
vägledning för observatören att hålla sig på samma spår som intervjuaren. 

 
Om 
Läraren 
 

Om 
Kollegiet 
 

Om 
Rektorn 

Arbets- 
miljön 

Om 
Elever 

Om 
Föräldrar 

Om 
Fortbildning 

Hur länge 
har du 
arbetat 
som lärare 
 

Hur arbetar 
dina 
kolleger 
(IKT) 

Rektorns 
inställning 
(IKT) 
 

Hur ser 
klassrummet 
ut 
 

Utmanar 
elever  
 

Inställning 
till IKT i 
klassrummet 
 
 

Vad för typ av 
fortbildning  
 

När tog du 
lärar-
examen  
 

Kollegernas 
arbetsliv  
 

Relation till 
rektorn  
 

Hur många 
elever i 
klassen 
 

Elever i 
svårigheter 
(IKT) 
 
 
 

Engageman
g hemifrån 
(IKT) 
 
 

På arbetstid 
eller fritid  
 

Vilka 
ämnen har 
du 
examen i 
 

Kollegialt 
samarbete 
och 
inställning 
(IKT) 
 

Engageman
g från 
rektorn 
 

Utrustning i 
klassrummet 
(IKT) 
 

Elevers 
inställning 
 

Föräldrar 
och 
hemmets 
materiella 
förut-
sättningar 
(IKT) 
 

Kommunens 
kurser  
 
 
 

Hur var 
din 
utbildning 
upplagd  
 

Hur mår du i 
kollegiet 
(stämning) 
 

Initiativtaga
nde till 
utbildning/ 
fortbildning 
 

Egen 
arbetsplats 
  
Egen 
Arbetsdator 
 

Elevernas 
engagemang 

 Universitetskurs 

 



 

Hur 
började du 
arbeta 
med IKT 

  Plats att 
arbeta under 
dagen och 
efter-
middagen 

   

 


