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Abstract 
This paper is based on observations made in the classroom, interviews and studies of 
literature.  
The observations that I made during my practical training period made me believe 
that pupils with writing and reading problems succeeded more often with the methods 
of teaching used in media education than with more traditional teaching methods. 
Through this study I hope to specify and define the factors that were the reasons for 
this. In doing so I wanted to show that you could adapt the teaching methods to reach 
more pupils with different kinds of learning styles. 
I have come to the conclusion that the following factors made the pupils with writing 
and reading problems succeed more often in subjects related to media education: 
Variety, time spent, the pupils’ interests and the equipment used. 
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1. Inledning 
Under min praktikperiod i mediaämnet upptäckte jag hur elevernas roller i 
klassrummet för ämnet media förändrades jämfört med hur de såg ut annars. De 
elever som haft svårigheter av olika slag kunde vara de som klarade sig bäst, och de 
som vanligtvis hade lätt för sig kunde stöta på svårigheter. I skolverkets skrift ”Skola i 
utveckling – bland eldsjälar och esteter” berättar författarna om situationer där arbetet 
med bild och media har lett till nya positioner i gruppen, hur elever som tidigare inte 
setts som ”duktiga” blivit bra på något och hur reaktioner på större ansvar och 
förväntningar bidragit till rollförändringar inom klassen (Agelii et al. 1999, s.35f).  
Enligt Lpf94 ska läraren ”låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 
(2004, s.14) och jag tror att man kan hämta inspiration till dessa olika arbetssätt och 
arbetsformer i mediaämnets klassrum.  

 

1.2 Bakgrund 
Att vara en elev med svårigheter kopplade till den traditionella undervisningen1 
betyder ofta att man märks, vare sig man vill eller inte. Det kan yttra sig i att man 
måste ha mer hjälp än andra elever, att man går iväg för extrahjälp eller att man ofta 
ligger efter i skolarbetet (intervju Marie, elev2). Elever med svårigheter kan ofta 
känna otillräcklighet, vanmakt, sorg och ilska som en följd av att inte vara förstådd 
eller ett felaktigt omhändertagande av omvärlden (Ericson, 2001, s.236). De elever 
som jag intervjuade kände att de alltid låg efter i skolarbetet, de kände sig otillräckliga 
och dumma och hade under skoltiden ofta dåligt självförtroende. Vad gör detta 
egentligen med person, att alltid känna sig otillräcklig? Vad gör det med 
lärandesituationen? 
Under min praktik och genom samtal med läraren i media framkom att många av 
hennes elever som haft svårigheter av olika slag har klarat sig mycket bra i 
mediaämnena. Hon har varit på flera elevvårdskonferenser och där förvånats över att 
flera av hennes elever visade sig ha stora svårigheter i övriga ämnen. Dessa elever 
verkade inte ha några problem alls på hennes lektioner; de flesta var väldigt duktiga 
och skulle få bra betyg. I dessa samtal berättade hon även om en tidigare elev som 
hade både läs- och skrivsvårigheter men även fysiska handikapp. Den eleven fick ett 
enda MVG och det var i media. Han var otroligt begåvad och kunde visa det till fullo 
under de här lektionerna.  

Hur man som person lär sig kan se olika ut. Hur en traditionell undervisning går till 
kan också se annorlunda ut. Undervisningen i media kan skilja sig ytterligare. Med en 
varierande undervisning ökar chanserna till lärande hos eleverna (Boström, 1998, 
s.57). Variationen kan innefatta material, metoder, situationer och så vidare. Viktigt är 
att inse att den traditionella undervisningen inte räcker. Boström (1998, s.57) påpekar 
att vi lär oss bäst när flera sinnen är involverade, det så kallade multisensoriska 
lärandet. Genom detta lärande stimuleras eleverna och hjälps till större flexibilitet, 
vilket nästan är ett krav när det kommer till det samhälle vi lever i. På så sätt lever 

                                                
1 Förklaring till vad jag menar med traditionell undervisning finns under rubriken 
4.1.1 Traditionell undervisning 
2 Intervju med elev med läs- och skrivsvårigheter, 2007-01-01 samt 2007-05-03.  
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man även upp till läroplanens krav på att ”den värld eleven möter i skolan och det 
arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan” (Lpf94, s.6). 

I en förundersökning som jag gjorde under min praktikperiod lokaliserade jag tre 
faktorer i undervisningen i mediaämnet som jag tror underlättade för elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa var bildspråket, spelrum och delmål samt datorn. Nu vill 
jag undersöka samma område men i större omfattning. 

Jag vill redan här påpeka att jag är medveten om mediaämnets bredd samt pedagogers 
och skolors olika tillvägagångssätt vad gäller undervisning. Min undersökning tar 
ursprung i mina egna iakttagelser under praktikperioden och det jag kallar 
mediaämnet bygger alltså på de medialektioner som då ägde rum. Jag tror dock att 
många mönster och upplägg liknar varandra inom detta ämne och att denna 
undersökning därför har en bredd. 

 

2. Syfte och mål 
Finns det faktorer i mediaämnet som gör att man som lärare kan nå fler elever? I så 
fall vill jag lokalisera, belysa och eventuellt utarbeta dessa i syfte att öppna upp för 
användandet av undervisningssättet i media till andra ämnen, med målet att även där 
nå fler elever.  
Målet är att bli medvetande om faktorer som breddar mottagargruppen så att man kan 
underlätta för framtida elever med olika inlärningssätt, i syfte att styra användandet av 
material/verktyg/undervisningssätt för att vidga lärandeprocessen. Därefter hoppas jag 
att man kan applicera dessa faktorer på undervisningen i andra ämnen. 
 

2.1 Frågeställning och hypotes 
Hypotes: I mediaämnet når man fler elever genom ett alternativt undervisningssätt. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre med detta undervisningssätt än 
med det som bedrivs i den traditionella undervisningen.  
För att undersöka denna hypotes har jag formulerat en frågeställning som jag ska 
försöka besvara: 

1. Vilka faktorer i denna undervisning, om de existerar, bidrar till att elever med 
läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre?  

2.2 Avgränsning 
Eftersom min ”förundersökning” var relativt liten så vill jag fortsätta undersöka de 
faktorer jag då inringade för att finna mer information om dem, bekräfta eller förkasta 
dem och eventuellt hitta fler. Undersökningsområdet begränsas till elever med läs- 
och skrivsvårigheter eftersom de tillhör en grupp som vanligtvis förbises i den 
traditionella undervisningen.  

Undersökningens initialläge utgår under ämnet media och gymnasieskolan (eftersom 
det främst där som mediaämnet finns), målet är att slutsatser ska innefatta andra 
ämnen. 
 



 3 

3. Metod 
Jag har tagit till vara på de iakttagelser som jag gjort under min praktikperiod i en av 
Stockholms kranskommuner, i en så kallad deltagande observation, och 
kompletterade denna med en intervju med en lärare i media. Jag intervjuade också tre 
före detta elever, från olika skolor, med läs- och skrivsvårigheter om deras 
upplevelser av alternativa undervisningssätt. En intervju med en speciallärare ägde 
också rum, för att belysa de olika sätt som elever med olika svårigheter lättast kan 
lära. 
Utöver intervjuerna har jag studerat litteratur som behandlar mediaämnet, alternativa 
undervisningssätt, arbetet med datorn samt elever med läs- och skrivsvårigheter. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag utförde så kallade kvalitativa intervjuer. De utmärks av att man ställer raka och 
enkla frågor som ger komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005, s.7). Huruvida 
man väljer att göra kvalitativa eller kvantitativa intervjuer beror på syftet med 
undersökningen. Kvantitativa intervjuer analyserar relationer mellan variabler, sådant 
som man kan mäta, såsom kön, ålder eller utbildning, men inte mellan människor 
(Ibid.). Trost menar att skillnaden ligger i om man ser människan som en enhet eller 
egenskapen som en enhet (Ibid. s.9).  

Jag ville ta reda på hur elever med svårigheter upplever media, om de upplever att de 
undervisats på ett sätt som passar deras inlärningsstil bättre, hur de känt under sin 
skoltid och så vidare. Jag ville också ta reda på medialärarens och speciallärarens 
intryck och erfarenheter av elever med svårigheter. Mycket handlade alltså om de 
intervjuades upplevelser och känslor, deras personliga erfarenheter. Detta område 
fann jag svårt att granska genom exempelvis en enkätundersökning. Jag var inte ute 
efter att mäta hur många som tycker att undervisningssättet i media är bra eller dåligt, 
jag ville försöka förstå de intervjuade personernas sätt att resonera kring media och 
inlärningssätt, samt bearbeta och analysera det insamlade materialet och 
förhoppningsvis identifiera ett antal handlingsmönster i ”dessa föreställningsvärldar” 
(Ibid. s.12ff). De kvalitativa intervjuerna tycktes även mer personliga, verkade 
påminna mer om samtal och jag hoppades att de därför skulle bli mer uttömmande. 

För att visa den teknik jag använt mig av då jag återberättar delar ur intervjuerna 
citerar jag Hernwall då jag inspirerats av hans tillvägagångssätt: 

”De enda ändringar jag gör i de intervjuades utsagor i citaten är rent språkliga, för 
att på detta sätt öka läsbarheten. Eftersom det inte är en språklig analys anser jag att 
jag kan ta mig denna rättighet. Självklart ser jag till att de små korrigeringarna inte 
förändrar utsagan i sig” (Hernwall, 1996, s.15).  

Jag har liksom Hernwall (1996, s.15) också inspirerats av Pattons intervjuguider; 
”The interview guide provides topics or subject areas within which the interviewer is 
free to explore, probe, and ask questions that will elucidate and illuminate that 
particular subject. Thus the interviewer remains free to build a conversation within a 
particular subject area, to word questions spontaneously, and to establish a 
conversational style – but with the focus on a particular subject that has been 
predetermined.”  (Patton, 1990, s.283) 
Citat från intervjuer skrivs i kursiv stil och alltid med en hänvisning till den som 
citeras samt dess befattning i första citatet, ”elev”, ”medialärare” samt ”speciallärare”. 
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De namn som används på de intervjuade personerna är fingerade. Eleverna kommer 
att kallas Marie, Ellen och Henrik. Medialäraren kallar jag för Alma och 
specialläraren för Bengt. Intervjuerna refereras och delar citeras, men de presenteras 
inte i helhet. 

Eleverna var alla tre från olika skolor. En storstadsskola, en skola från en mellanstor 
stad samt en småstadsskola. De intervjuade eleverna bestod av två kvinnor och en 
man i åldrarna 19-25. De hade med andra ord ganska nyligen avslutat sina 
gymnasiestudier och det var en av anledningarna till att jag valde denna åldersgrupp. I 
denna ålder har de fortfarande klara minnen av sin skolgång och samtidigt har de 
hunnit få lite distans till det, kanske till och med upplevt annan undervisning och 
insett vad de tidigare saknat. Denna distans var en av huvudanledningarna till att jag 
inte valde elever som i dagsläget studerade på gymnasiet. De intervjuade lärarna var 
mellan 35 och 55, den ena var man och den andra var kvinna. De hade båda arbetat 
mer än fem år i skolan.  

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 2 timmar vardera och skedde var för sig. 
Några av dem hade jag hemma, andra på allmänna platser såsom bibliotek, men i 
dessa fall ägde de rum i avskilda rum. Jag valde att föra anteckningar under mina 
intervjuer och inte spela in dem. Detta på grund av att jag som jag tidigare nämnt ville 
för känslan av ett samtal, och jag tror att en bandspelare kan bidra till nervositet och 
förhindra förtroendeingivelser.  

3.2 Deltagande observation 
Under min lärarutbildning hade jag praktik som sammanlagt uppgick till mer än tre 
månader. Jag hade där en chans att iaktta mediaämnets undervisningssätt och få prova 
på det själv i egna projekt. Jag utförde här så kallad deltagande observation där ett av 
målen är att inifrån, genom att deltaga i gruppens inre liv upptäcka mönster som är 
typiska, genomsyrar eller styr tillvaron för medlemmarna (Svensson & Starrin, 1996, 
s.12f). Syftet är att försöka se verkligheten som gruppmedlemmarna själva ser den 
(Ibid.) och denna ”grupp” för mig var medialäraren. Jag var alltså inte en del av 
elevgruppen, utan försökte se på lärarens situation med relationer till eleverna, 
lektionsprojekt och undervisningsmetod utifrån ett lärareperspektiv, och vara en del 
av det. Denna typ av forskning kan enligt Svensson & Starrin ibland beskrivas som 
”en ständigt pågående definitionsprocess” där man låter frågorna växa fram under 
tiden som observationen bedrivs (1996, s.15). Det var på detta sätt som ämnet till 
denna uppsats uppkom; jag upptäckte rollförändringar hos eleverna och hur elever 
med läs- och skrivsvårigheter arbetade med uppgifterna utan direkta problem. Detta 
väckte frågan: ”varför?” och ledde i sin tur fram till frågeställningen i denna studie. 
De delar jag iakttog under min praktik var främst läraren sätt att förmedla kunskap, 
inspirera och skapa intresse för uppgifterna utifrån de möjligheter som finns. Detta 
sammanfattar jag med ordet undervisningssätt. Vidare studerade jag elevers roller i 
klassrummet, vilka olika inlärningsstilar som fanns och hur situationen för elever med 
läs- och skrivsvårigheter såg ut. Hur tar de emot informationen? Vad fungerar bra, 
vad fungerar mindre bra? Därefter studerade jag kursplanerna och jämförde med 
lektionerna i praktiken i syfte att försöka utröna vilken effekt de har på själva 
undervisningen, om den är begränsande eller främjande. Med hänsyn till 
kursplanerna, lärarens undervisningssätt samt elevernas roller i klassrummet så har 
jag även iakttagit och undersökt de två faktorer, med antagen betydelse för 
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undervisningens räckvidd, som förundersökningen påvisade; delmålen och 
spelrummet.  

De övriga två faktorer som framkom under förundersökningen var bildspråket och 
användandet av datorn. Benämningen bildspråket har jag efter litteraturstudier, 
intervjuer och iakttagelser, valt att enbart kalla språket eftersom jag tittat på hela det 
språk som används i mediaundervisningen, på vilket sätt det används och vilken 
betydelse det har. Användandet av datorn har jag observerat både ur läraresynpunkt 
och ur elevsynpunkt. 

3.3 Metodproblem 
Problemet med kvalitativa intervjuer är nog främst att de inte anses vara lika 
tillförlitliga som de kvantitativa, eftersom det som går att räkna eller mäta ofta ses 
som bättre och enklare att förstå (Trost, 2005, s.8). ”Kvantitet är liksom finare och 
bättre än kvalitet” och vårt samhälle är genomsyrat av kvantiteter, menar Trost (2005, 
s.8). Vidare påpekar han att kvalitativa intervjuer ofta ses som försök eller förstadier 
till kvantitativa undersökningar, och därför inte kan ses som ”riktiga” studier (ibid.). 
Risken med att angripa frågorna i den ordning de dyker upp, att ha en intervju som 
påminner om ett samtal är att de som intervjuas kan tolka frågorna olika eftersom de 
dyker upp vid olika tillfällen. Dock är detta enligt mig alltid en risk, eftersom alla 
frågor tolkas individuellt av den som intervjuas, och deras svar tolkas i sin tur av mig. 
Jag tycker snarare att risken för misstolkningar minskar med kvalitativa intervjuer 
eftersom man i samtalet kan precisera oklarheter och utveckla svar och frågor som 
kanske inte uppfattas som tillräckliga eller helt begripliga. 
Vad gäller deltagande observation så bör man vara medveten om att resultatet kan 
vara väldigt varierande, eftersom mycket bestäms av karaktären på den grupp och 
miljö som studien sker i (Svensson & Starrin, 1996, s.13). Detta betyder att samma 
typ av studie i en annan miljö och grupp skulle visa andra resultat. Jag tror dock att 
man kan urskilja vissa drag som är typiska för mediaämnet oavsett grupp och miljö 
och för att minska denna risk så kompletterar jag dessutom min deltagande 
observation med intervjuer med elever från andra skolor är den som var objekt för den 
deltagande observationen samt med litteraturstudier. 
Ett annat problem gäller information om datorn och media eftersom utvecklingen där 
går väldigt fort. Relativt ny litteratur kan därför redan vara inaktuell och det är svårt 
att få ett mer långsiktigt perspektiv. Dock kan man finna tankar och idéer som 
förfarande är aktuella och frågeställningar som inte försvinner etc.  
 

4. Teori  
Initialt i detta avsnitt presenterar jag olika återkommande begrepp i syfte att 
underlätta förståelsen samt undvika eventuella missförstånd. Därefter tar jag upp det 
som är grunden till denna uppsats, nämligen hur olika personen lär in och vad 
litteraturen säger om det. 
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4.1 Definition av begrepp 

4.1.1 Traditionell undervisning 
Vid användandet av begreppet traditionell undervisning syftar jag till den typ av 
undervisning som sker i form av föreläsning, det vill säga en envägsinformation från 
föreläsare till publik, med skrift på tavla/overhead som stöd, inläsning av material i 
läroböcker eller dylikt, samt skriftliga inlämningar och förhör.  

Det är lätt att fastna i det lärande man själv varit med om. Trender i samhället och 
olika uppfattningar om skolan har skapat värderingar om vad som är ett bra lärande 
(Boström, 1998, s.60). Fram till ungefär 1980 så ansåg man att barn lärde sig på 
samma sätt; att läraren var kunskapsförmedlaren och att elever var objekt, ”en tom 
påse som skulle fyllas” (Bergström, 2001, s.68). Bergström talar om sju stycken 
intelligenser3, men det var endast två av dessa sju som var högt värderade i den 
traditionella undervisningen, nämligen den språkliga och den logisk-matematiska 
(ibid. s.70). Det var kunskapshämtandet genom läsande och lyssnande som var det 
riktiga (Boström, s.60). Det kan låta som att detta sätt är ur tiden och att det var 
längesedan det såg ut såhär, men följande citat illustrerar de värderingar som 
fortfarande finns i skolan och detta kan antyda vad jag menar med traditionell 
undervisning: 
”Ett framgångsrikt lärande sker via bokliga studier (Du som har läshuvud…) och 
föreläsningar, och verklig kunskap testas via prov, ibland muntliga förhör och 
tentamina. Ju högre upp i stadierna man kommer, desto mer frekventa och desto 
högre värderade blir de akademiska inlärningsmetoderna.” (Boström, 1998, s.60). 
Ibland har jag för att variera språket och förenkla förståelsen av mina jämförelser 
pratat om ”alla andra ämnen”, vilket inte betyder att alla andra ämnen bedrivs på 
samma sätt, utan detta ordval gjordes för att förenkla för läsaren. Jag menar inte heller 
att media är det enda ämnet med denna typ av undervisning men det är objektet för 
min undersökning och därför dras slutsatser enbart i förhållande till det ämnet. 

 

4.1.2 Mediaämnet 
I ett försök att förklara svårigheten med att hitta ett sammanfattande begrepp för det 
som ”mediaämnet” innebär för mig, citerar jag författarna till skolverkets skrift 
”Skola i utveckling – bland eldsjälar och esteter”:  
”[media]begreppets komplexitet vållar vissa bekymmer i en text. I denna rapport har 
vi valt att försöka behandla uttrycket som ett enhetligt sammanhängande fenomen.” 
(Agelii et al. 1999, s.11) 

Med ”mediaämnena”, ”mediaämnet”, ”ämnet media” och ibland enbart ”media”, 
menar jag således de ämnen som berördes under min praktik, såsom multimedia, 
grafisk form, estetisk verksamhet med alla dess innebörder. 
 

                                                
3 1. Lingvistisk 2. Musikalisk 3. Logisk-matematisk 4. Spatial 5. Kroppslig-
kinestetisk 6. Interpersonell 7. Intrapersonell (källa: Bergström, 2001, s.70-82) 
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4.1.3 Läs- och skrivsvårigheter 
Många artiklar och böcker beskriver konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter, 
men få tar upp beskrivning av dem. Antagligen på grund av dess bredd och olika 
utseende. Hwang & Nilsson beskriver dock problemet på följande vis:  

”Svårigheter kan bestå i att man utelämnar bokstäver eller inte klarar av att ljuda 
ihop bokstäver till ord, läsa långa ord, läsa med vanlig hastighet, förstå skriven text 
eller stava korrekt. Problemen kan också ta sig i uttryck i svårigheter med det verbala 
korttidsminnet.” (2003, s.204) 
I läroplanen för de frivilliga läroformerna står det att läraren ska ”utgå från den 
enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt “stärka 
varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Lpf94, s.11). Detta blir 
särskilt intressant när det kommer till elever med ”särskilda behov” som de ofta 
benämns, eftersom de är elever som ofta hamnar utanför undervisningen och då 
missar chans till inlärning. Hur effektiv inlärningen blir kan nämligen bero på flera 
saker. En viktig del när en ny inlärningsomgång tar vid är att eleven är avspänt 
koncentrerad och har ett lugnt sinnestillstånd (Boström, 1998, s.98). ”Om vi uppfattar 
en inlärningssituation som positiv stimuleras många neuroner i hjärnan” (ibid. 
s.113). Alltså, menar Boström, är inlärningen inte enbart intellektuell utan även 
känslomässig; stress, hot och känslor av maktlöshet ökas stresshormonernas adrenalin 
och kortisol, vilket leder till en minskad förmåga att minnas och att lära (1998, 
s.113f). Med denna information kan man förstå att en elev med läs- och 
skrivsvårigheter som ofta upplevt skolsituationen som påfrestande och stressgivande, 
får ännu större problem med inlärningen. Alla dessa elever med olika svårigheter och 
behov har självklart starka sidor, men dessa har oftast inte tagits tillvara på (ibid. 
s.143). Utmärkande drag hos dessa elever har därför blivit dålig självkänsla, 
otrygghet, bristande tillit till sin egen förmåga att lyckas och ibland även till vuxna 
(ibid.). ”Dessa barn har när de kommer till skolan uppenbara svårigheter att anpassa 
sig till det som skolan av tradition har att erbjuda och kräver” vilket leder till 
oroligheter, nervositet och svårigheter att lyssna och slutligen blir en ond cirkel 
(ibid.). 
Vad man bör ha i tanken vid användning av uttrycket ”Läs- och skrivsvårigheter” är 
att denna diagnos ställs formellt ”helt utan samspelsanalys eller andra pedagogiska 
kriterier” och ”baseras endast på elevens testmässiga prestationer, ofta genom en 
jämförelse av resultaten från ett s.k. intelligenstest (”nivåbedömning”) och resultaten 
från läs- och skrivtest.” (Liljegren, 2000, s.36). Liljegren berättar vidare att eleven 
under dessa test jämförs med sig själv samt med andra elevers genomsnittresultat, 
men inte med några andra omständigheter. ”Det är således en beskrivning av 
individens aktuella problem utan någon utvidgad beskrivning eller förklaring till 
desamma.” (ibid.)   

4.1.4 Bildspråk 
Med bildspråket menar jag framförallt det språk som elever och lärare använder sig av 
i mediaämnet. Med bland annat skärmdumpar, skisser och tidigare arbeten beskrivs 
uppgifterna i bildspråk. Med sina inlämnade bilder/projekt berättar elever hur de valt 
att lösa uppgifterna, även detta i bildspråk. Barrdahl citerar i sin uppsats Bilden som 
språk – om behovet av kommunikation med bild Kenneth Wides beskrivning av 
bildspråket och dess roll:  



 8 

”Bilden är ett eget kommunikationssystem, som talar till oss med ett eget språk. Den 
talar interaktivt under bildskapandet och fortsätter att tala och ge mening så länge 
bilden finns till. Liksom drömmar talar bilder genom symboler, men i bildskapandet 
dessutom genom val av material, sammansättning och uttryck.” (2005, s.14) 

Imsen berättar att användning av bilder kan hjälpa elever att skapa föreställningar och 
att en undervisning med mindre fokus på verbala framföranden och mer fokus på att 
ta fram elevers visuella kunskaper, minskar kunskapsskillnaderna mellan duktiga och 
svaga elever (1992, s.304). Jag skulle inte använda mig av begreppen ”duktiga” och 
”svaga” elever, men tolkar detta som Imsen säger som att man bör bredda 
undervisningssättet för att nå fler. Genom att använda sig av bildspråket skapar man 
en visualiseringsprocess hos eleverna, vilket ”sammanbinder den kreativa fantasin 
med våra tankar och vårt konkreta skapande” (Bergström, 2001, s.106). Detta är ett 
bra redskap när det gäller att utveckla våra tre principer (läs mer om dessa i nästa 
kapitel ”Hur lär man sig?”) (ibid.). Dessutom så förstärks ett budskap när det framförs 
med hjälp av olika media samtidigt, exempelvis bildspråk kombinerat med verbal 
presentation (Hernwall, 1996, s.4).  

Men det är inte bara eleverna som vinner på en mer utbredd användning av bildspråk i 
undervisningen. Som lärare kan man få hjälp med att skapa förståelse hos eleverna 
eftersom man genom att visa något istället för att beskriva det med ord kan öka 
legitimiteten i aktuella tolkningar (ibid. s.103). Dessutom har bilden enligt Hernwall 
ersatt den skriva texten som meningsbärare i dagens samhälle (Ibid. s.18) vilket ger 
ännu större mening till bildspråkets plats i undervisningen. 

 

4.2 Hur lär man sig? 
Som jag tidigare påpekat så ökar chanserna till lärande hos eleverna med en 
varierande undervisning, men det gäller också att veta inom vilka gränser variationen 
ska finnas, och var tyngdpunkter och krut ska läggas för att få rätt effekt av den. För 
att kunna kontrollera och styra variationen kan det vara bra att vara medveten om 
olika lärstilar och lärcyklar.  

Det finns väldiga mängder litteratur om hur man ska undervisa och lära ut, men 
väsentligt mindre om hur man lär in. Detta visar hur fokus tidigare legat på 
undervisning istället för inlärning (Papert, 1995, s.77). När läroplanen gjordes om 
1994 så var ett av slagorden ” elevers behov”. Det handlade om att alla lär på olika 
sätt och att man skulle individualisera utbildningen. Det handlade inte längre bara om 
vad vi lär oss, utan även om hur. Lärandet sätts i centrum inte undervisningen 
(Egidius, 2003, s.175) Kellqvist & Eneroth (1999, s.21) pekar på flera faktorer som 
spelar en stor roll vad gäller inlärningen; motivation, intresse, attityd, förkunskaper 
samt lärarens pedagogik. Motivationen är känslor och tankar som binds ihop med 
förnuft och ger ”färg och glöd åt handlingarna” (Imsen, 1992, s.51). Det är den som 
orsakar aktivitet och håller aktiviteten vid liv. Motivation ger aktiviteten mål och 
mening (ibid.). Vad gäller Kellqvist & Eneroths sista faktor angående lärarens 
pedagogik, så tenderar (tyvärr) lärare att undervisa på det sättet som de själva bäst lär 
sig (Boström, 1998, s.55) vilket kanske inte är så underligt eftersom man tror att man 
underlättar för eleven genom att välja ”det enklaste sättet” för att ta till sig 
information. Men det som är enklast för en själv är inte alltid enklast för andra och att 
lära ut är inte synonymt med att lära in (ibid. s.61). De olika lärstilarna som Boström 
tar upp är följande (ibid. s.56): 
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- den visuella, där man lär genom det man ser 
- den kinestetiska, där man lär genom att göra och prova på 

- den auditiva lärstilen riktar sig till hörselsinnet 
- den taktila, som ofta går ihop med den kinestetiska, är lärstilen där man bäst 

lär sig genom att röra vid saker och använda händerna. 
Sammanfattningsvis kan man säga att man lär sig genom att se, höra och göra. 
Forskningen kring Human Dynamics har tagit till vara på detta ämne och grävt 
djupare. Där lyfts först det hos människan centrala samspelet mellan tanke, känsla och 
handling fram. Sedan påpekas också fördelarna med att i undervisningen kunna 
förena dessa tre på ett positivt sätt; en positiv tanke ger en positiv känsla och leder i 
sin tur till en positiv handling (Bergström, 2001, s.17). Enligt Bergström och Human 
Dynamics har alla människor tre stycken principer representerade i vår personlighet; 
den mentala, den emotionella och den fysiska. Alla dessa är den del av ett dynamiskt 
samspel, men en av dem har en mer central plats än de övriga (ibid.). De påminner om 
de olika lärstilarna som togs upp ovan, men ger mer exakta ”egenskaper” tillhörande 
varje princip:  

- Den mentala principen präglas bland annat av tanke, objektivitet, visioner och 
struktur.  

- Den emotionella principen utmärks, som namnet erinrar om, exempelvis av 
känsla, subjektivitet, relationer och kommunikation.  

- Den tredje och sista innehåller nyckelord som konkret tillverkande, uträttande, 
genomförande samt helhet/system och kallas den fysiska principen. (Seagal & 
Horne, 2004, s.43).  

Studier visar att man i västvärlden är till ca 75 % emotionell, 20 % fysisk och 5 % 
mental, men att det i östvärlden är tvärtom, där dominerar den fysiska, följt av den 
mentala och sist den emotionella (Ibid. s.49f). Denna statistik ska givetvis inte 
användas för att kunna lägga fokus på endast den emotionella principens 
representanter. Man ska ju nå alla sina elever och erbjuda en varierad undervisning, 
där man inte bara upplever sitt sätt att lära utan även tränas i andra sätt att ta emot 
information. Det finns så många olika typer av elever och det är viktigt att som lärare 
träna sig och bli flexibel i sitt arbetssätt, och ”bredda sin sociala repertoar och att 
situationsanpassa sig” (Boström, 1998, s.105). Boström berättar vidare att då man lär 
sig på ett sätt så bildas endast ett elektrokemiskt spår i hjärnan, men att hjärnan med 
flera olika lärosätt utvecklas och integrerar många olika nervcellers förbindelser 
(1998, s.79). Man behöver och bör alltså inte individualisera till den grad att en elev 
endast undervisas på ”sitt sätt”. Detta önskemål om variation kräver visserligen 
mycket förarbete, men på det sättet når man fler och uppnår dessutom utveckling 
(ibid. s.78). 

Dessa stilar och principer kan tyckas svåra att greppa och framförallt att upptäcka, 
men man kan öva upp sin förmåga att ”läsa av” inlärningstyperna (ibid. s.72). Läraren 
måste enligt Vygotskij lyssna på eleverna, observera och försöka förstå vilken 
utvecklingsfas elever befinner sig i, så att uppgifterna och handledningen kan 
anpassas och eleven kan få hjälp att nå nästa utvecklingszon (Egidius, 2003, s.84). 
Med den insikten blir frågan om hur vi ska undervisa elevtyperna på ett 
tillfredsställande sätt en självklarhet. Om vi inte ser alla elever finns det risk för att de 
hamnar efter, detta gäller främst taktil/kinestetiskt dominanta elever, beträffande läs-, 
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skriv- och lyssnarförmåga. Det finns vissa elever vars inlärningssätt är väldigt 
markant; de måste få undervisning på ”sitt sätt” för att kunna ta den till sig. Denna 
grupp tenderar att bli åsidosatt om informationen ges på något annat sätt (Boström, 
1998, s.59). Vilket visar vikten av variation i undervisningssättet och vikten av 
lyhördhet och uppmärksamhet hos pedagogen. 
Att vara medveten om de tre principer och de olika lärstilarna underlättar alltså när 
man ska möta och förstå eleverna utifrån deras olika behov. Piaget menade att en 
människa inte utvecklas av sig själv bara för att tiden går utan att miljön är en 
nödvändig förutsättning (Imsen, 1992, s.245). Det är den miljön, där elever kan 
utvecklas och få sina behov bemötta, som lärare måste skapa. Bergström förklarar 
ytterligare varför i följande citat: ”Vetskapen om att människor lär sig på olika sätt 
och om sitt eget sätt att vara i förhållande till andra, och respekten för detta gör att vi 
växer och utvecklas tillsammans” (2001, s.20). 
Något att ha i åtanke är att indelningen av lärstilarna är generaliserande och kan lätt 
leda till förhastade slutsatser. Man bör därför vara uppmärksam på att indelningen kan 
ha många varianter och att den kan variera från en situation till en annan (Kellqvist & 
Eneroth, 1999, s.22) och komma ihåg att ”det viktigaste i en kommunikationssituation 
är om budskapet går hem” (Boström, 1998, s.61). Piaget menade att kunskap inte kan 
mottas receptivt, utan att den ska ”erövras med egen kraft genom egna erfarenheter” 
(Imsen, 1992, s.263) och Imsen påpekar att kunskapen inte får någon mening utan en 
tolkande person som gör om undervisningsstoffet till meningsfull information och 
kunskap (ibid. s.239). Vidare lyfter hon vikten av att elever ska ges möjlighet att få 
vara med och skapa sin egen kunskap (ibid. s.264), vilket enklast borde ske med den 
egna inlärningsstilen samt variation. 

4.3 Lärande med medier 
Som tidigare nämnts så lär vi oss bäst när flera sinnen är involverade (Boström, 1998, 
s.57). Ett verktyg som lever upp till detta är datorn. Den är ett flexibelt medium som 
lämpar sig för pedagogiskt bruk och skapar en aktiv kommunikation mellan elever 
och dataprogram (Imsen, 1992, s.347). Elever och lärare får chansen att arbeta på ett 
helt annat sätt med enklare vägar till samarbete mellan lärare, mellan elever och 
mellan lärare och elever (Papert, 1995, s.56). ”Datatekniken ses som ett verktyg där 
eleverna kan uttrycka sig med det språk som tilltalar dem” (Agelii et al. 1999, s.28).  
Imsen påpekar att arbete med datorn är användbart i specialundervisningen, särskilt 
för elever med fysiska svårigheter såväl som skrivsvårigheter (1992, s.347). ”[…]en 
dator är det perfekta komplementet till en elevassistent. […] för en elev med dyslexi 
eller andra svårigheter (skolan ger även datorer till den som har problem med skolan 
av andra anledningar, till exempel på grund av ett begränsat språk som invandrare), 
kan datorn vara det enda stödet som behövs” 4.  Men Imsen menar att eleven ”fråntas 
sociala erfarenheter eftersom inlärningen sker på egen hand framför skärm ” (Ibid.). 
Detta påstående motsätter jag mig eftersom jag anser att denna undervisning är precis 
lika social som all annan undervisning, enligt mig. Den innehåller grupparbete, 
samtal, genomgångar, diskussioner och eget arbete samt ibland inläsning av material 

                                                
4 Ur Sara Bengtssons artikel i Föräldrakraft om Tingbergsskolan i Lödöse där rektor 
Anders Pettersson har infört datorer till alla elever med läs- och skrivsvårigheter 
http://www.foraldrakraft.se/FK_0601/060124_tingbergsskola.html (2007-01-10) 
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(Intervju Alma, medialärare5). Jag tror att denna tveksamhet från Imsens sida beror 
mycket på att boken är från 1992, då dataanvändandet var mindre utvecklat och 
utspritt. Hon skriver att eleven kan ”utveckla bristfälliga kommunikationsfärdigheter” 
(1992, s.348) vilket syftar till de, enligt henne, saknande sociala erfarenheterna samt 
risken till felformulerad information via Internet. Agelii et al. menar att 
mediautbildningen är en demokratifråga och en nödvändighet i dagens samhälle 
(1999, s.47). Eleverna måste tränas i kritiskt tänkande och få kunskaper i att kunna 
sovra och välja i det kraftiga informationsflödet (Ibid.). Elever ska lära sig att vara 
källkritiska, och vad gäller de sociala egenskaperna och Imsens farhågor (1992, s.348) 
så tror jag knappast det finns något som öppnar upp så mycket för kommunikation 
och läsande som datorn och Internet, med e-post, msn, informationssidor och så 
vidare. Datoriseringen handlar lika mycket om att stärka och komplettera människans 
minne som kommunikation och kontakter mellan människor (Egidius, 2003, s.176). 
Dessutom så har datoriseringen bidragit till krav på självstyrande hos elever och 
arbetare (Ibid. s.88) och eleverna bör därför få träna på detta i skolan.  
Eleverna ska enligt läroplanen ”fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som 
förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m.m. och 
som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina 
egna liv.”(Lpf94, s.7). Där har datorn en stor betydelse eftersom den enligt Hernwall 
är något som de flesta företag satsar stora pengar på, den innehar en stor 
attraktionskraft och är en del av en samhällelig diskurs (1996, s. 67). Redan år 1900 
förklarade Dewey vikten av att ha en skola förankrad i samhället och verkligheten, för 
att skapa lärande: ”Genom sysselsättningar bestämda av omvärlden har 
människosläktet gjort sina historiska och politiska framsteg […] Genom att vi gör 
något i och med världen kan vi förstå dess mening och mäta dess värde. I 
pedagogiska sammanhang betyder detta att aktiviteter i skolan inte får bli enbart 
metoder och sätt för rutinmässig sysselsättning” (Egidius, 2003, s.65). Agelii et al. 
påpekar att arbetet med bild och media ofta sker med verkligheten som bas och att det 
gör att skolarbetet känns meningsfullt för eleverna (1999, s.32). 
Mer än 90 % av ungdomar i 16-24 årsåldern använder en dator minst en gång i 
veckan6 och enligt Egidius så har möjligheterna att ge elever med svårigheter 
individuell hjälp ökat genom datoriseringen (2003, s.178). Detta kan vara en fördel i 
arbetet med att nå ut till fler elever eftersom forskning visar att datorn många gånger 
är det perfekta verktyget för dem som har läs- och skrivsvårigheter (Bengtsson, 2006). 
”Datorn bryter ner barriärerna mellan dem som kan läsa och skriva och dem som 
inte kan det, mellan konkret och abstrakt, mellan det sinnliga och det ickesinnliga 
[…] minskar steget från en muntlig och sinnlig värld till en mer komplicerad och 
abstrakt.” (Papert, 1995, s.53). 

Papert framhäver även att skoldatorns främsta potential ligger i dess egenskap av 
verktyg för det pågående skolarbetet men att tekniken trots allt måste underordnas 
andra mål eftersom den annars tar överhanden och förvärrar situationen (1995, s.57). 
Något att ha i tanken, så att man själv inte bara förlitar sig på datorn.  

 

                                                
5 Intervju med medialärare, 2005-05-11. 
6 Undersökning Statistiska Centralbyrån från 2005, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____154538.asp (2007-01-15) 
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5. Resultatredovisning och analys 
I detta avsnitt presenterar och analyserar jag det som mina tolkningar av litteratur, 
intervjuer och egna erfarenheter lett fram till. Jag väljer att presentera resultat och 
analys samtidigt eftersom mitt resultat bygger på min analys och mina egna 
tolkningar. Att dela upp dessa två skulle leda till upprepande och skulle göra 
uppsatsen ojämn i presentationen och därmed bli svårläst. 

5.1 Intervjuerna  
Intervjufrågorna var bestämda i förväg, men jag berörde de olika frågorna i den 
ordning de dök upp7. Jag kunde även lägga till frågor som kändes aktuella vid 
intervjutillfället. Intervjuerna påminde därför mer om samtal och relationen mellan 
mig och den intervjuade kändes mer förtrolig. 
Mina frågor till lärarna rörde främst upplägget på mediaundervisningen, hjälpmedel 
samt uppfattningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna med 
eleverna syftade till att utröna deras inlärningsstil och upplevelser av den traditionella 
undervisningen i jämförelse med den mer praktiska mediaundervisningen. Detta kan 
bidra till att jag ställt en viss typ av frågor och jag vill med detta lyfta fram att det då 
finns en risk att få en viss typ av svar, men påpeka att jag inte på något sätt försökt 
locka fram några svar genom ledande frågor. Jag har varit så neutral som jag kan och 
välkomnat svar som eventuellt motsäger min hypotes.   

5.1.1 Elevintervjuer 
Genom mina elevintervjuer kunde jag utläsa flera gemensamma tankar. Detta trots att 
de gått på olika skolor och i olika städer av olika storlek. Utsattheten, bristen på 
självförtroende, känslan av att känna sig dum. ”Man är så känslig i tonåren och bryr 
sig så mycket om vad alla andra tycker.” (Intervju, Ellen, elev8) Men något som 
också var gemensamt var den stora lättnaden eller lyckokänslorna när någonting gick 
bra. 

Gick det att urskilja några mönster i hur och när dessa lyckokänslor uppstod? Ja, jag 
tycker det. Ofta infann sig dessa när en lärare trodde på eleven i fråga, förväntade sig 
något eller inte gjorde någon skillnad på just denna elev och de andra (Intervju, 
Henrik, elev9).  Eller när eleven fick arbeta på något nytt sätt, vilket kändes som att få 
en ny chans med helt andra verktyg, med rätt verktyg äntligen (Marie). 
Gemensamt för alla eleverna som jag intervjuade verkade vara att lektioner som 
skedde på det traditionella undervisningssättet många gånger kändes svårhanterligt 
och motigt, och att alternativa undervisningssätt var mycket få om de ens existerade. 
Däremot ville ingen av de intervjuade eleverna vara helt utan det traditionella 
undervisningssättet, de såg flera positiva delar med det och tyckte att det var 
nödvändigt att lära sig den typen av undervisning. ”Om inte annat så för att 
förberedas för vidare studier, eftersom den undervisningen i stort sätt alltid ser ut så” 
(Henrik). Ingen av eleverna ville heller undvika läsning eller skrivande i 
undervisningen, en av dem älskar att läsa och en annan brinner för skrivandet, alla tre 
tycker dessa delar är intressanta och givande. Deras gemensamma önskemål var dock 

                                                
7 Se intervjufrågor, bilaga 1 
8 Intervju med elev med läs- och skrivsvårigheter, 2007-05-01. 
9 Intervju med elev med läs- och skrivsvårigheter, 2007-05-01. 
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att få mer tid, lite friare tyglar och ny energi och tanke i lektionsprojekten från 
lärarens håll.  

Något som skilde de intervjuade eleverna åt var deras inlärningsstil. Före mitt arbete 
med denna uppsats hade jag av någon anledning tänkt att den skulle vara likadan hos 
dem, ”samma svårigheter, samma fördelar”. Men så var det alltså inte. Alla tre 
verkade väldigt medvetna om hur de bäst lärde sig, vad som fungerade bra och vad 
som inte fungerade alls.  Med denna information insåg jag att detta måste bero på hur 
de ständigt behövt söka efter sitt sätt att lära. Från dag ett har de varit tvungna att 
omarbeta det material och den information som de erhållit för att kunna anpassa den 
till sin inlärningsstil för att klara av skolan med det traditionella undervisningssättet. 
Att eleverna hade olika inlärningsstilar betyder att det inte räcker med ett enda sätt att 
undervisa om man vill nå elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns inte ett enda 
”rätt” sätt. 
Alla tre elever pratade positivt om undervisningen i bild- och mediarelaterade ämnen 
(vi berörde även en del andra praktiska ämnen men fokus låg på mediaämnet). Även 
om dessa ämnen innehöll läs- och skrivuppgifter så fungerade det bra, eftersom det 
inte var formen på texten och språket som var det huvudsakliga, utan innehållet. Detta 
gjorde att delar av pressen släppte och skrivandet kändes viktigt för att få fram och 
förklara tankarna med sitt arbete och det kunde till och med kännas roligt (Ellen, 
Henrik).  

Egidius ser det som självklart att lärare ska uppmuntra elever att utveckla sina egna 
inlärningsstilar och egna personliga sätt, när de arbetar med sina uppgifter (2003, 
s.127). Jag anser att detta uppfylldes i mediaämnet; alla de tre intervjuade eleverna 
kände sig träffade av undervisningen i mediaämnena och upplevde att de fick arbeta 
utifrån sin egen inlärningsstil. Detta trots att de alla tre hade olika inlärningsstilar. Hur 
gick det till? Hur kan undervisningen nå så många stilar på en och samma gång?  

Hur undervisningssituationen ser ut kan givetvis variera oerhört från skola till skola 
och lärare till lärare och så vidare. Jag har delat in följande avsnitt i två huvuddelar, 
ett med fokus på elevernas situation och den andra på lärarens. 
 

5.2 Eleverna 
I detta avsnitt presenterar jag mina upplevelser från praktikperioden och den 
deltagande observationen, tillsammans med intervjuer och litteraturanalyser, och vad 
man kan utläsa ur dessa. Jag börjar med att presentera eleven. För att underlätta 
läsandet så har jag även delat dessa huvudavsnitt i mindre avsnitt med informerande 
rubriker. Jag vill dock påpeka att dessa avsnitt ofta går in i varandra och gränsen 
mellan dem ofta är svag.  

I mediaämnets klassrum finns det omotiverade elever och varierad kunskap, som i de 
flesta klassrum. Men rollerna förändras. ”Elever har genom att arbeta med bild- och 
mediebetonad verksamhet intagit nya positioner i gruppen.” (Agelii et al. 1999, s.36). 
Här kan elever med läs- och skrivsvårigheter få en chans att visa vad de kan och 
skriva och läsa utifrån sitt intresse, det vill säga om de valt kursen utifrån intresse. Att 
dessa kurser ofta är valbara ökar självklart möjligheten till att elever är intresserade. 
Alma säger att det gör att dessa ämnen på gymnasienivå är ”lättjobbade”, ”de jobbar 
verkligen på ordentligt” säger hon och tillägger efter en stunds funderande ”när de 
väl är där, det är väl det som är problemet…” (Alma). Under min praktikperiod så 
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uppmärksammade även jag detta. Arbetsnivån var hög och intensiv, men det var 
många som var borta i vissa kurser. Vad kan man göra åt det? Om det är elever som är 
där ibland så kan man försöka hitta intresseområden som passar dem eller ge dem helt 
styrda uppgifter om det är det de önskar, det beror på var problemet ligger (Ibid.). Jag 
tror att man om man tränat på att upptäcka inlärningsstilar kan samtala med eleven 
och kanske komma fram till vad som skulle fungera bäst. Som jag tidigare nämnt så 
är en av fördelarna med detta ämne att man har gott om tid på sig och förhoppningsvis 
kan man i dessa fall ha tillräckligt med tid för att hitta en lösning. Problemet är om 
eleven inte dyker upp eftersom denne då missar så mycket, upp till 4-5 lektioner på ett 
enda missat tillfälle. 

På frågan om Alma haft många elever med läs- och skrivsvårigheter så svarar hon att 
hon faktiskt inte vet. Ibland har hon upptäckt det i efterhand, genom elevkonferenser 
eller ibland genom de slutliga skriftliga inlämningarna. Hon säger att hon troligtvis 
haft många, men att om en elev kommer på lektionerna så är det en sådan liten del 
som innebär inläsning eller skrivande så det kommer inte fram lika tydligt. Jag tror att 
det faktum att Alma inte vetat vilka som har svårigheter och vilka som inte har det har 
bidragit till att eleverna med läs- och skrivsvårigheter fått positiva känslor, inte känt 
sig så utsatta. ”Det var så skönt att få vara en i mängden för en gångs skull. I den 
åldern är det ganska känsligt, man vill vara som alla andra.[…] Men jag kände inte 
att jag glömdes bort, det var bara en lättnad att inte behöva massa extrahjälp hela 
tiden.” (Marie, elev). Positiva känslor och förväntningar är enligt Boström de faktorer 
som främst bidrar till inlärning (1998, s.113). Detta är något som Rosenthal och 
Jacobson uppmärksammade i sin undersökning i en grundskola i USA. De märkte hur 
förändringar i elevernas resultat inte krävde stora omstruktureringar eller projekt, det 
räckte med förväntningar; “Ingenting gjordes speciellt för det missgynnande barnet i 
Oak School. Det fanns inga fantastiska program med syftet att förbättra hans 
läsförmåga, inga speciella lektioner, ingen extra tid för stödundervisning, inga 
utflykter till muséer eller konstutställningar. Det fanns bara tron att barnen var värda 
att uppmärksamma, att de hade intellektuell kapacitet som i sinom tid skulle bli 
uppenbarad.” (Rosenthal & Jacobson, 1968, s.181f) 
 
 

5.2.1 Vem är eleven? 
Vem är eleven med läs- och skrisvårigheter? Denna elev är någon som ofta blivit 
påmind om att han eller hon inte passar in i skolan, i alla fall inte som den traditionellt 
ser ut. Ofta har denna elev dåligt självförtroende och brist på tilltro till sig själv och 
sin egen förmåga. Många vill inte att klasskamraterna eller andra på skolan ska veta 
att de går på specialundervisning, de tycker att det är pinsamt, berättar Bengt 
(Intervju, speciallärare10) och tillägger att detta ändå blivit mycket bättre sedan 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter blivit mer känt och accepterat. Att de tycker att 
det är pinsamt kan leda till att de inte kommer på den undervisningen alls och det är 
inte lyckat eftersom de då riskerar att hamna efter ännu mer (Ibid.). Vidare berättar 
Bengt att det trots anpassningar och variation kan vara svårt att locka eleven till 
specialundervisningen och han tror att det vore bra om mycket av den kunde skötas 
inifrån klassrummet. ”Det finns givetvis svårigheter med det, koncentration, 
lektionsupplägg och så vidare, men jag tror att man skulle få med fler som behöver 

                                                
10 Intervju med speciallärare, 2007-05-16. 
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det” (Ibid.). Ellen berättade hur suckar och stön vid högläsning fick hennes 
självförtroende att sjunka. Marie mindes känslan av att alltid ligga sist, en känsla av 
att man inte klarade av det som alla andra gjorde, känslan av att känna sig dum. 
Henrik våndades över att få tillbaka rättade uppgifter med ”mer rött än det man själv 
hade skrivit”, men det värsta var när man skulle byta med bänkkamraten och rätta 
varandras. Henrik hade önskat att vetskapen om läs- och skrivsvårigheter hade varit 
större och mer öppen, hos både lärare och elever. ”Man borde ha pratat om det som 
någon som finns här och nu, inte om ”de där som har det” […] man borde påpeka att 
det inte har med intelligens att göra och att man trots dessa svårigheter kan bli vad 
man vill, att man med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kan bli författare eller 
journalist om man så vill” (Ibid.)  
Eleven i klassrummet kan vara vem som helst. Eleven med läs- och skrivsvårigheter 
kan också vara vem som helst. Men faktum är att de finns, förmodligen i alla 
klassrum, och de behöver en skola som är med anpassad till dem och inte tvärtom. 
Dessa elever har olika lärstilar, ambitionsnivåer och vilja. ”De flesta av mina elever 
lär sig på ganska olika sätt. Det gäller att variera sättet de arbetar på, annars ger de 
lätt upp” (Bengt). Det är samma variation här som hos alla elever. Det finns alltså inte 
en enda lösning på hur undervisningen skulle anpassas till dessa elever. Vilket jag 
anser vara en bra sak, eftersom det då skulle finnas risk för marginalisering; elever 
med läs- och skrivsvårigheter har undervisning på detta sätt och andra har på ett annat 
sätt. Istället så krävs det en variation för eleverna med läs- och skrivsvårigheter, precis 
som hos alla elever. Genom en förändring i undervisningssättet gynnas inte enbart 
eleverna med svårigheter utan alla som har en inlärningsstil som inte passar för den 
traditionella skolan. Men det betyder inte att de elever som faktiskt fungerat väl i den 
traditionella undervisningen kommer att hamna utanför, det bör finnas alla typer av 
undervisning. Dessutom tränas dessa elever på fler sätt att lära in vilket stimulerar 
dem och ger kompetensbredd. Precis som Haug menar då han påpekar att skolan ska 
”avnormalisera det sätt på vilket regler formuleras, genom att visa vilka variationer 
och behov som finns innanför den. Institutionen ska bemästra heterogenitet och 
pluralism.” (1998, s.21) 

Eleven med läs- och skrivsvårigheter behöver få tillbaka självförtroendet, få känna att 
de kan någonting. De behöver ett stort spelrum för detta. Bengt berättar att skillnaden 
kan vara enorm mellan en låst och en relativt fri uppgift. Elever som suckat och stretat 
emot vid skrivuppgifter kan helt plötsligt skriva sida upp och sida ner med otrolig 
energi och engagemang. ”Det gäller att hitta rätt ingång till dessa elever, bygga 
kunskap utifrån dem själva” (Ibid.). Hitta tillbaka till lusten att lära, hitta intresset. 
Egidius menar att det i de flesta situationer borde vara rimligt att utgå från elevens 
egen verklighetsbild och bygga vidare på deras nyfikenhet och deras frågor (2003, 
s.63) och jag håller med. Man måste nå dessa elever, väcka lusten igen. De behöver 
också tydliga mål i varje projekt, vad ska uppnås, vilka är delarna som ska ingå och så 
vidare. Boström framhåller vikten av ordentlig planering och möjlighet till pauser för 
elever som lätt tappar koncentrationen (1998, s.122). Denna planering behöver alltså 
inte vara exakt, utan det är ramarna som är viktiga, så att eleven kan göra sin egen 
planering. ”Bäst är när man får all information först och sedan får man planera själv. 
Då hittar man tid för att läsa och skriva utan press och man planerar efter sitt eget 
sätt att lära.”(Henrik). Att inte bara ha en uppgift och en lösning till den, utan genom 
att ge uppgifter tid, att låta eleverna ta sig tid, ökar chanserna till faktiskt inlärning 
(Papert, 1995, s.81f). Elever har genom arbete med bild och media fått bättre 
självförtroende som positivt påverkat resultat även i andra ämnen (Agelii et al. 1999, 
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s.40) och detta tycker jag att man ska utnyttja och lära av. Detta arbete har främjat 
samarbete och empatisk förmåga hos eleverna, det har gett en känsla av trygghet 
eftersom valmöjligheterna i uttryckssätt är stora; ”Även om en elev är ”dålig” på att 
skriva kan han göra en prydlig redovisning” och även detta har lett till bättre 
självförtroende (Ibid. s.45). 
 

5.2.2 Datorn som hjälpmedel 
Något som berörs både i litteratur och som kom upp i alla mina intervjuer var arbetet 
med datorn och hur den kan vara till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Bengt (speciallärare) berättar att han alltid arbetar med datorn med elever med läs- 
och skrivsvårigheter; ”De är redan väldigt bekanta med datorer och de känner inte 
samma press när de får arbeta med den”. Han berättar vidare om hur 
stavningskontrollen i Word gör att pressen på textens form vad gäller grammatik och 
stavning släpper och kreativiteten får ta plats i stället. Fokus hamnar på innehållet och 
inspirationen får löpa fritt (Ibid.).  
Eleven får inte bara hjälp med stavningen, utan får arbeta utifrån ett intresse, i detta 
fall datorn (Bengt). De får hjälp med struktur, eftersom dataprogram ofta är 
uppbyggda på ett visst sätt och kräver en särskild arbetsgång. De finns självklart 
många sätt att följa dataprogrammets väg, men det leder ändå åt samma håll. Detta 
gör att eleven kan arbeta individualistiskt, utifrån sig själv, sitt intresse, med struktur, 
men ändå på rätt sätt.  

Med dator som huvudsakligt verktyg så tror jag att man i mediaämnena har ett 
försprång i undervisningen, i alla fall en sak mindre att tänka på i försöket att anpassa 
sitt undervisningssätt för att nå alla. Skolan ska förebereda eleverna för livet i 
samhället (Lpf94, s.6) och dagens samhälle blir mer och mer datoriserat (Agelii et al. 
1999, s.69). Detta är ytterligare en anledning till att använda datorer mer frekvent i 
undervisningen. I många fall kanske det inte är ekonomiskt möjligt att bistå alla 
elever med en dator i alla ämnen, men man kan öppna upp. Marie (elev) berättar om 
svenskundervisningen, ett ämne som hon läst dubbelt så mycket av i högstadiet som 
sina klasskamrater. Hon berättar att de i gymnasiet hade svenska på datorn en gång 
per vecka, samt att allt de skrev skulle lämnas in digitalt och hon påpekar hur detta 
underlättade inlämningarna enormt.  
Genom användning av datorn tror jag att man underlättar för elever med svårigheter 
så pass mycket att man inte behöver flytta specialundervisningen utanför salen, dess 
existens kanske inte ens är nödvändig i vissa fall om man har tillgång till datorn. 

”Ett otraditionellt pedagogiskt förhållningssätt där både hjärta och hjärna finns med 
och inlärningsmetoder som utgår från alla sinnen blir i synnerhet för barn med 
särskilda behov en nödvändighet” (Boström, 1998, s.143) 
Från elevfokus tänkte jag nu se hur läraren och undervisningen ser ut. I nästa avsnitt 
presenteras undervisningssättet. Jag vill även här påpeka att dessa avsnitt ofta går in i 
varandra och gränsen mellan dem ofta är svag. 
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5.3 Undervisningssättet 

5.3.1 Kunskapsförmedling 
Hur förmedlas kunskapen? Här i tror jag man kan finna en stor del av svaret på frågan 
hur alla tre intervjuade elever kunde känna sig träffade av en undervisning trots olika 
inlärningssätt. Nämligen att den förmedlas varierat och brett.  ”Jag har ett antal olika 
sätt att förklara samma sak” förklarar Alma och berättar vilken tydlig skillnad hon 
märker eleverna emellan och även skillnad från hennes första år som lärare fram tills 
nu när hon breddat sättet att ge information. ”Vissa elever behöver liknelse, att man 
liknar dataprogrammets sida med en scen och sedan har man ”kulisser” och så 
vidare […] och jag ser alltid till att följa upp med papper där hela uppgiften är 
beskriven, för det finns flera som inte orkar lyssna hela vägen och andra som måste 
ha det där pappret och följa från punkt ett” (Alma). Hernwall påpekar att 
användandet av flera medier i en framställning ökar tydligheten; vissa argument blir 
enklare att förstå, möjlighet att visa något istället för att förklara med ord kan öka 
legitimiteten och så vidare(1996, s.103).  
 

5.3.2 Tid 
Vidare berättar Alma att en del elever varken tar till sig vid de muntliga 
genomgångarna eller de skriftliga förklaringarna. ”Men vad ska jag göra?” frågar de. 
Där är Alma tacksam över de långa arbetspass (mellan 2-4 timmar) som lektionerna 
innebär eftersom hon har chans att individanpassa relativt långt.”Man hinner sitta ner 
och prata med alla. Jag kan kolla av på en gång; ”förstod du nu?” ”Vad förstod 
du?” […] det får ta lite tid och jag tror verkligen att det lönar sig i längden”. Hon 
funderar en stund över hur mycket tid hon har i varje lektion och tillägger: ”Om jag 
skulle ha lektioner som var 40 minuter så skulle jag behöva lägga om hela mitt 
arbetssätt. Nu kan jag sitta i tio minuter med en enda elev, men det skulle inte fungera 
då.” (Ibid.). Hon påpekar dock att de längsta passen kräver många pauser och 
tålamod hos både elever och henne själv, de bästa är de på två till tre timmar. Tiden är 
något som alla tre intervjuade elever kommit in på flera gånger under våra samtal. 
”Att skriva är roligt om jag får ta min tid, om jag kan sitta med min text utan stress 
och jobba i min takt”(Henrik). ”Det var skönt att ha en sak att koncentrera sig på, om 
det nu tar lite tid att läsa och skriva så har man möjlighet att lägga upp sin egen 
tidsplan och få rätt tid till rätt sak” (Ellen). ”Det kanske låter konstigt men med egen 
tidsplanering så hann jag nästan alltid med lika mycket som de andra, bara att jag 
arbetade på ett annat sätt” (Marie). Bengt (speciallärare) berättar att dessa elever 
behöver tid och egen planering, men att de klarar allt lika bra som alla andra ”bara de 
får den tid som krävs, ibland behöver de ganska mycket mer tid, ibland behöver de 
bara ha kontroll över sin egen planering och sitt eget upplägg så flyter allt på som det 
ska” (Bengt). 
 

5.3.3 Spelrum och delmål 
I och med att det finns tid för att sitta ner och ta sig an en elevs frågor så skapar man 
också förtroende, man får en relation till eleven och man visar att man bryr sig, att det 
här löser vi tillsammans även om det tar lång tid (Alma). Spelrummet försvinner 
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genom stress och korta lektioner, vilket är beklagligt eftersom det är där man finner 
det viktiga samtalet som öppnar upp relationer där elever lär varandra, lärare lär 
elever och elever lär lärare (Papert, 1995, s. 82). Spelrummet leder till insikter och 
sedermera kunskap: ”En bra diskussion främjar inlärningen” (Ibid.). Att synas och 
bli en individ för läraren verkar enligt mina elevintervjuer vara väldigt viktigt. När 
man oftast är känd som ”den som har det lite svårt” eller ”den som ska gå iväg på 
extraläsning” så känns det extra viktigt att få bli en individ som syns utan problemen. 
”Det är viktigt med det personliga samtalet, att man får vara en individ och inte bara 
”en elev i en klass” […] det är viktigt att någon är intresserad av en som person” 
(Ellen). Arbetet i mediaämnena för ofta lärare och elever närmare varandra, eftersom 
läraren sällan tar en auktoritär roll här; läraren vet inte allt och eleverna känner sig fria 
att pröva sig fram (Agelii et al. 1999, s.38). 

En fördel i skolan för elever med svårigheter av olika slag är delmål, som man kan 
läsa mer om på BUUF’s hemsida (Botkyrka ungdom under förändring) och fakta om 
projektet Music factory11. Alla de elever som deltog i projektet Music factory hade 
inte just läs- och skrivsvårigheter men likväl problem med skolan på olika sätt. Music 
factory är alltså ett projekt där hela utbildningen baseras på musikintresset (men i 
digital miljö) men inkluderar också studier i svenska, engelska, matematik eller det 
eleven behöver för att komma in på gymnasiet. Målet var att utveckla en 
lärmiljö/metod som underlättade övergången till gymnasiet och undvika att det som 
fler undersökningar visar, nämligen att fler och fler ungdomar misslyckas med sina 
studier och därefter riskerar att hamna utanför arbetslivet och marginaliseras. 
Eleverna i projektet Music factory hade lättare att klara projekten om man hade delat 
upp vägen till målet med flera delmål (Ibid.).   
 

5.3.4 Flexibilitet 
Genom åren har Alma lärt sig genom sina misslyckanden och framgångar och hon 
tror att detta sätt att bedriva undervisningen som hon gör idag, med en bred 
kunskapsförmedling och mycket tid till individanpassning, leder till att hon når fler 
elever. Jag som iakttagit detta undervisningssätt är beredd att hålla med, det är få 
elever som verkar hamna utanför ”informationsfältet”, alltså den förmedlande 
kunskapen i förhållande till mottagargruppen. De flesta som inte lyckas i dessa ämnen 
är de som inte är där. Vi diskuterar vidare om de elever som har det svårt med 
mediaämnet och Alma uttrycker svårigheten när en elev säger att denne inte har några 
idéer och ingen fantasi, något som kan krävas om man har relativt fritt formulerade 
uppgifter. Boström framhäver att vissa elever har ett stort behov av struktur, medan 
andra är mer självstyrande (1998, s.125). Vissa slutar lyssna om uppgiften känns för 
låst, medan andra inte kan sätta igång om det inte finns en exakt förklaring till vad 
som ska göras. Alma försöker i de fall där eleven inte kommer igång med arbetet 
komma med förslag och leta efter intresseområden hos eleven. Oftast löser sig dock 
dessa problem genom att eleven får en nästan helt styrd uppgift, med punkter och 
information med exakt vad som ska göras, ”och då blir de helt nöjda”(ibid.). Svårare 
är det med de elever som har problem med det tekniska tycker Alma. Här försöker 
Alma uppmuntra och finnas som hjälp. ”Intresset finns och då är det bara att förklara 

                                                
11 Fakta från BUUF’s hemsida (Botkyrka ungdom under förändring): 
http://www.buuf.se/groups/templates/normal.asp?usergroupID=155&page=1 2007-
04-30 
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mer, bättre eller annorlunda” (ibid.). Detta kräver flexibilitet hos läraren, att ha 
uppgifter som är olika styrda beroende på vem eleven är. 

 

5.3.5 Intresse 
Vad ska eleven lära sig, hur och när? Mycket visar på att elever lär sig i hemmet, på 
aktiviteter, arbetsplatser och så vidare (Imsen, 1992, s.23). Imsen menar att man har 
ett privat ”inlärningsrum” där intresse och nyfikenhet får bestämma (Ibid.). I skolan är 
”inlärningsrummet” organiserat och planerat på grund av kursplaner, läroplaner, 
scheman, traditioner och så vidare. Men om dessa två inlärningsrum kan löpa ihop är 
det tillfredsställande både för lärare och för elever eftersom skoluppgiften då blir en 
del av elevens värld (Ibid.). I min intervju med Alma framkom att hon många gånger 
upplevt att intresset ökar med ämnesöverskridande undervisning. Agelii et al. menar 
att arbete i mediaämnet kan underlätta denna ämnesöverskridande undervisning och 
därmed förbättra arbetsformer och leda till ökad öppenhet och större samarbete inom 
ett lärarekollegium (1999, s.54). Eleverna jobbar mer intensivt eftersom projektet 
återkommer i flera ämnen. De kan göra tydligare kopplingar till samhället och lättare 
se meningen med projektet när det återkommer i flera ämnen. Boström menar att det 
är viktigt att koppla lärandet till verkligheten, den konkreta världen, ”vem kan lära sig 
att köra bil genom att enbart lära sig trafikreglerna?” (Boström, 1998, s.60). 
”Samhället är ju inte uppdelat, så varför skulle ämnena vara det?” (Marie, elev). 
Ellen berättar att den ämnesöverskridande undervisningen alltid väckte intresset, och 
om projektet var intressant, arbetssättet kändes friare och det fanns möjlighet att bli 
personlig så försvann de jobbiga tankarna kring läsandet och skrivandet. ”Jag letade 
information, läste och skrev liksom per automatik” (Ellen). Jag tror att man har 
mycket att vinna genom att leta efter intresset hos varje elev. Man har sett utveckling i 
läs- och skrivkunskaper hos elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, tack 
vare stimulering genom eget bildskapande utifrån egna intressen (Agelii et al. 1999, 
s.32). ”Elever som annars haft svårt för sig i skolan har gjort skrivövningar i 
bildmanus, skapat intervjufrågor, tränat uppläsning, arbetat med främmande språk 
som sketcher för avfilmning m.m.” (Ibid. s.40). De tre intervjuade eleverna hade alla 
positiva erfarenheter av projekt där både läsning och skriftliga inlämningar var en del, 
trots svårigheter. Det gemensamma var att ”det var roligt”(Intervju elever), de ville 
söka information, de ville skriva ner och bearbeta texterna för att visa vad de kommit 
fram till. Ofta var det projekt som hade relativt fritt spelrum; ”här har du en massa 
information, hitta mer och gör om det till något eget” (Ellen). 

 

5.3.6 Miljö 
Hur är miljön i mediaämnets klassrum? Boström berättar att man genom att 
exempelvis tillåta småsurr i klassrummet så öppnar upp för de elever som har auditiv 
inlärningsstil och tillåter dem att bearbeta materialet på sitt sätt (1998, s.80). ”Jag vill 
inte att ljudnivån ska bli så hög att den stör, men småprat tycker jag bara bevisar 
kreativiteten och ger näring åt den” säger Alma (medialärare). Många elever vill 
lyssna på musik och Kellqvist & Eneroth påpekar att musik kan vara ett bra 
hjälpmedel om man vill komma i rätt ”inlärningsstämning” (1999, s.27). Alma 
framhåller dock att det är viktigt att diskutera med eleverna hur de vill ha det. I vissa 
klasser är det bestämt att man får prata men lågt och lyssnar man på musik så ska det 
vara hörlurar direkt. I andra klasser det mycket mera prat, de springer fram och 
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tillbaka till varandras datorer och hjälper till eller diskuterar. ”Man måste anpassa till 
situationen och klassen, både klassen och jag ska hitta en rimlig ljudnivå.” (ibid.). 
Detta är givetvis en balansgång som Alma påpekar och jag tror att gränserna kan töjas 
på ju mer man känner en klass. Det är svårt att upptäcka elever som störs av ljudnivån 
om man inte känner dem. Alltså bygger detta på gemensamma regler, som Alma 
påpekade, och att man känner sina elever.  

Intervjun leder in på mer miljöfrågor angående mediaämnets klassrum. Att man lär 
sig bäst på en hård stol vid en hård bänk verkar vara en föreställning i skolvärlden. Att 
sitta upprätt i de möbler som av tradition finns i klassrummen innebär inte att man lär 
sig bättre, tvärtom så kan det förhindra lärandet hos vissa elever. Det kan ge 
stressymptom i vävnaderna och leda till trötthet och obehag. Forskning visar att 
informella, mjuka arbetsplatser är det som eleverna föredrar, och minst hälften av 
eleverna presterar och arbetar bättre i ”mjuka” miljöer (Boström, 1998, s.101). I 
mediaämnets klassrum är bänkarna lika hårda som i alla andra klassrum, men stolarna 
är ofta höj- och sänkbara ”kontorsstolar”, med mjuk sittdyna och ryggstöd. Ljuset är 
en annan viktig bit vad gäller inlärning. Alma säger att det är jobbigt i hennes 
klassrum eftersom det knappt finns något dagsljus, ”man blir trött fort och under 
vintertid kan det gå lång tid innan jag ser dagsljus överhuvudtaget.” Faktum är att 
litteraturen säger att svag belysning gör att många elever presterar bättre. Boström 
påstår att starkt ljus till och med kan göra elever rastlösa, oroliga och till och med 
framkalla huvudvärk (1998, s.101). Nu är det tyvärr inte så enkelt att man kan släcka 
lamporna och ha en svagare belysning så blir alla nöjda, det finns såklart de som 
föredrar motsatsen. Genom enskilda lampor vid varje bänk så skulle belysningen 
kunna vara relativt valfri, men jag har aldrig sett ett klassrum med sådan ”lyx”. 
Fördelen i mediaämnena är att man justera ljusstyrkan på skärmen, till en för eleven i 
fråga behaglig styrka. Tyvärr så har ofta datasalar, som Alma nämnde, få fönster och 
därmed lite ljus. Detta gör att elever med sekventiell informationsbearbetning, vilka 
föredrar starkare ljus, hamnar i kläm (Boström, 1998, s.101). Temperaturen är ett 
annat problem i Almas klassrum. Hon berättar att det ofta känns kallt innan alla elever 
kommer, men att det ändras fort med 17 elever och lika många datorer som alla går på 
högvarv (Alma). Luften blir dålig och temperaturen är hög. Den rekommenderade 
temperaturen är 19° enligt Boström (1998, s.101) och därefter får man själv anpassa 
klädseln efter eget önskemål. Alma berättar att det görs kontroller av temperatur och 
att hennes klassrum alltid går igenom, men hon förstår det inte riktigt. Hon berättar att 
hon vid de längsta lektionspassen, som varar runt fyra timmar, så brukar hon säga åt 
alla att ta en ordentlig rast så både de och klassrummet kan fyllas med lite frisk luft 
(Alma). 
 

5.3.7 Läromedel 
Hur fungerar det med läromedel och undervisningsmaterial i mediaämnet? I media 
behöver man inte använda läroböcker. Det kan räcka med att visa bilder som 
inspiration och förklaring till uppgifterna. Ibland förekommer en komplettering med 
kort, muntlig information, eller som jag tidigare nämnt individuella förklaringar. 
Elevernas resultat visar sig bildspråk, med kompletterande skriftliga förklaringar. I 
Almas undervisning försöker hon tala till flera sinnen och hon bygger inte upp 
lektionerna på inläsning av material. Hon har till exempel alltid muntliga 
genomgångar av de uppgifter som ska göras och ofta visat exempel på tidigare 
arbeten. Svårigheter i programvarorna tas ofta upp via projektor så alla kan se 
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arbetsgången utan att behöva läsa sig till informationen på webben eller dylikt. När vi 
under intervjun berör detta ämne kommer vi in på distansundervisning via Internet. 
Någon som kanske skulle vara önskvärt i kurser som handlar så mycket om datorn, 
men Alma är skeptisk. ”Det är så få elever som skulle kunna jobba på det sättet” 
säger hon och påpekar att det skulle bli som i den traditionella undervisningen, att 
man enbart nådde en viss typ av elever, fast att det här skulle handla om en annan typ 
(Alma). Genom distansundervisning via Internet så skulle, enligt mig, bara en del av 
eleverna skulle gynnas, eftersom detta kräver att man tillhör den inlärningsstil som 
läser till sig kunskap och kan arbeta på detta sätt som kräver eget ansvar och stor 
självständighet. Alma tror dock att det kan vara bra att ha undervisningsmaterial på 
någon typ av intranät, eller Internet, så att det finns tillgängligt för de elever som vill. 
”Det ska vara en materialbank, inte en undervisningsmetod” (Ibid.) 
Marie (elev) berättade att det kändes som att alltid ligga steget efter i skolgången. 
Även om hon gjorde framsteg och kom ifatt så hade klassen jobbat på och var steget 
före igen. I grafisk form var nästan alla nybörjare och det hängde inte på att läsa sig 
till kunskapen i böcker så som det oftast gick till i de flesta andra ämnena. Här var det 
genomgångar och direkt arbete i datorprogrammen som gällde. Antingen löste man 
problemen genom att testa olika lösningar och se vilken som fungerade, eller så 
handledde läraren genom svårigheterna. ”Vi hade inga läroböcker i de här ämnena 
utan jobbade med uppgifter som vi fick av läraren både skriftligt och muntligt. De var 
alltid kortfattat skrivna, så det var inga jobbiga bitar att ta sig igenom. Och så hade 
vi ju fått allt muntligt innan så man visste ju redan det mesta.” (Marie, elev). Här tror 
jag att en ytterligare fördel för mediaämnena finns. Många är nybörjare och eleven 
med svårigheter har samma utgångspunkt. Bengt menar att det är det här som är svårt 
med de ”gamla” ämnena, eftersom eleverna kan ha legat efter i skolarbetet under så 
lång tid att det krävs otroligt mycket energi och kraft att jobba ifatt det som de missat. 
I media jobbar alla mycket i sin egen takt, självklart med olika resultat eftersom alla 
elever, som i alla ämnen, har olika lätt för att lära sig datorprogrammen och 
bildspråket. En elev som alltid legat efter i sitt skolarbete på grund av läs- och 
skrivsvårigheter hamnar inte nödvändigtvis där i dessa ämnen eftersom man som 
lärare kan låta bli att bygga det på läromedel och andra texter som ska läsas, och 
oftast finns inga större förkunskapskrav. Men detta måste man som medialärare 
observera och registrera, eftersom man lätt kan använda sig av läroböcker eller texter 
på webben även i dessa ämnen. Givetvis fungerar det arbetssättet för vissa elever och 
kan då tillämpas, men när man undervisar i ett ämne där man kan jobba både med 
bildspråket och med skriftspråket, så anser jag att man bör ta till vara på den fördelen. 
”Man lär sig bättre franska om man också ser bilder” har en intervjuad elev sagt i 
skolverkets skrift ”Skola i utveckling – bland eldsjälar och esteter” (Agelii et al. 1999, 
s.50). Vad beror dessa möjligheter till lite friare arbetssätt på? Kan det ha med 
kursplanen att göra? 

Kursplanen för mediaämnet heter ESV1201 och används för alla ämnen som ryms 
under estetisk verksamhet. Den ska alltså täcka in allt från musik, grafisk form, bild, 
drama, foto, textil bild etc. vilket är vitt skilda ämnen under en och samma kursplan. 
För att kunna passa alla dessa olika inriktningar är kursplanen ganska vagt 
formulerad, som de flesta kursplaner nu för tiden, men enligt mig ännu mer på grund 
av bredden i ämnet estetisk verksamhet, vilket ger rum för tolkningar12; ”Eleven skall 
kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel” och ”kunna 

                                                
12 se bilaga 2, kursplan: ESV1201. 
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reflektera över och diskutera sitt eget skapande” är exempel på mål som ska uppnås. 
Inga exakta vägar som eleven måste färdas för att nå målen, bara en bred måltavla för 
läraren att specificera. Därför kan läraren ha varierande typer av projekt och diverse 
ingångar till dessa. Då kan det vara enklare för en lärare att anpassa arbetet till 
eleverna. Man kan till exempel ha relativt fria uppgifter som ändå leder till samma 
mål. Denna möjlighet för en elev att kunna välja kan höja lusten och ambitionen. Det 
kräver att man som lärare är flexibel och har tydliga mål med varje uppgift, så att 
ingen hamnar fel bara för att denne valt en annan uppgift. Man har hittat nya vägar till 
lärande genom arbete med mediaämnena, kunskapsbegreppet är konstruktivistiskt och 
eleverna är medskapare till sin egen kunskap (Agelii et al. 1999, s.45). 

 

5.3.8 Problem i mediaämnet 
Ett problem med mediaämnets undervisning är betygssättningen. Läraren slits mellan 
skolans förväntningar på mätbara resultat och sin egen professionalism (Papert, 1995, 
s.57). Att mäta faktakunskaper inom olika ämnen kan tyckas relativt enkelt och det är 
på detta sätt betygssättningen enligt tradition går till (Boström, 1998, s.61).  Många av 
dem som jobbar med mediaämnena vill ha ett system som fokuserar på den personliga 
utvecklingen istället för på prestationen (Agelii et al. 1999, s.55). Alma tycker inte 
heller att betygssättningen fungerar så bra i mediaämnena; ”Man känner sig ofta 
begränsad eftersom eleverna måste jobba på lektionerna, för att man ska se vad de 
gör och veta att det verkligen är de själva som gjort jobbet”, säger Alma eftersom 
hon har varit med om en elev som fuskat och inte vill att det ska hända igen. I en del 
andra ämnen kan det på gymnasienivå räcka med att göra en del inlämningar i slutet 
av kursen, men det tycker alltså Alma inte räcker. Som i alla ämnen har eleverna mål 
som de måste uppnå. Varje projekt kan inte innehålla alla dessa mål på en och samma 
gång så man får dela upp dem i olika uppgifter. Detta innebär att man i slutet av 
kursen måste sätta sig med allt material, studera det noggrant och väga för och emot. 
Det blir riktigt tungt mot slutet. Dessutom så tycker Alma att det är svårt att bedöma 
dessa ämnen eftersom det så ofta handlar om personlig smak och tolkningar. För att 
underlätta i detta arbete så brukar hon alltid kräva in skriftliga förklaringar till 
elevernas arbeten. ”Då är det lättare att avgöra om de nått målen.” (ibid.). Alma 
berättar att betygssättningen dock känns enklare sedan hon börjar med 
ämnesöverskridande projekt, därför att hon då har möjlighet att diskutera med flera 
lärare. Det finns även på hennes skola ett samarbete med andra skolor, där man i 
ämnesgrupper diskuterar bland annat betygssättningen, vilket hon tycker har 
underlättat i hennes arbete med denna. ”Men jag skulle mycket hellre skriva ett 
omdöme om varje elev, än att sätta en siffra eller en bokstav. Det säger för lite och 
kan så lätt bli fel.” (ibid.) 
Ellen (elev) berättar om en lärare som använde sig av en annan stil än det traditionella 
i sin svenskundervisning, som lyfte fram kreativiteten och innehållet som det viktiga 
och inte formen med stavning och grammatik. För första gången någonsin tyckte 
Ellen att svenska var ett roligt ämne, där hon fick vara kreativ och arbeta på ett annat 
sätt. ”Jag såg helt plötsligt språket som en möjlighet att skapa något, vilket jag aldrig 
gjort innan. Det borde ju egentligen vara självklart, att man kan skapa med språket, 
men ingen hade fått mig att inse det tidigare. […] Jag fick använda språket som ett 
uttrycksmedel, jag fick ”måla” med ord för att förmedla det jag ville. Förut hade ett 
språk varit läs, skriv, grammatik och nu blev det helt plötsligt en hjälp att uttrycka 
något.” (Ellen). Problemet kom dock vid betygssättningen. Detta var läraren helt 
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öppen med och hon berättade för Ellen om hennes tvekan inför betygssättningen. Så 
många mål uppnåddes men där fanns ändå den där luckan med stavningen och 
grammatiken. Efter flera telefonsamtal till andra lärare, skolledare och nämnder så 
fick slutligen Ellen sitt MVG i svenska. ”Det kändes helt otroligt, att det ämne som 
jag avskytt mest skulle bli så roligt och leda fram till ett MVG!” (Ibid.). Denna lärare 
klev ur den traditionella undervisningen och lät eleverna utvecklas på sitt område, på 
sitt sätt. I en skola där resultatet och målet är det som räknas, borde det vara enklare 
att leda eleverna in på alternativa vägar. ”Man måste våga gå lite över gränserna och 
man måste se till vad det egentligen är som är viktigt.” menar Bengt (speciallärare). 
”Är det om Word hjälpt dig att stava, vilket skulle ha lett till minskad träning i 
stavning? Vilket jag förövrigt inte tror på” tillägger han ”eller är det texten du 
skapat, som du arbetat med, som du kan lämna in till läraren med högt huvud och 
känna dig nöjd?”  
 

5.4 Mediaämnet och inlärningsstilarna 
Vilka inlärningsstilar når man då genom undervisningssättet i media? Utifrån 
Boströms schema som illustrerar vad som behövs för varje inlärningsstil så listar jag 
här upp på vilket sätt man når dessa punkter i media: 

- Den auditiva inlärningsstilen. Här ska man tillåta eleverna att verbalisera, det 
ska få finnas lite småprat i salen och instruktionerna ska ske muntligt. Läraren 
ska prata först och göra sedan, detta ska inte ske samtidigt. Dessa punkter 
uppnås enligt mig i Almas (medialärare) klassrum. Det som kan vara 
problematiskt är ”prata först – gör sedan” eftersom att många av 
genomgångarna sker via projektor och Alma berättar de steg hon går igenom.  

- Den kinestetiska inlärningsstilen. Här ska man ha rollspel, fysiska aktiviteter 
samt bilder och språkliga metaforer. De första två punkterna uppfylls inte i 
mediaämnets klassrum. Rollspel berörs visserligen delvis vid elevernas 
presentationer av sina företag. Där ska de uppträda seriöst, som om de skulle 
sälja in sin produkt till något annat företag, men det handlar mest om 
presentationsteknik och inte så mycket om rollspel. Lyckligtvis så nås denna 
inlärningsstil genom de två sista punkterna; bilder och språkliga metaforer. 
Som jag tidigare nämnt så använder Alma sig ofta av metaforer för att 
beskriva hur dataprogrammen fungerar och är uppbyggda. Vad gäller bilderna 
så är det en stor del av mediaämnet och kommer naturligt in i undervisningen. 

- Den visuella inlärningsstilen vill ha nedskrivna instruktioner. Något som Alma 
har påpekat som något viktigt; att alltid ha uppgifterna på papper att dela ut. 
Gärna tillsammans med instruktioner hur man ska gå till väga när man utför 
uppgiften. 

- Den taktila inlärningsstilen. Dessa elever vill prova på, ta på, känna på. I 
mediaämnet får de fingra på datorn, plocka fram saxar och papper och pröva 
layouten i pappersform. Här poängterar dock Alma att mer krut kunde läggas 
på just det, att få pröva sig fram med papper och annat material innan man 
”flyttar in i datorn”. ”Ofta tycker alla att det är så kul med datorn, många har 
valt dessa kurser just på grund av datorn, och de är ivriga att sätta igång. 
Men jag har varit hårdare med det i år, att man i alla fall prövar innan och 
det har faktiskt gått bättre” (Ibid.). Just vad det gäller användandet av datorn 
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så lämpar det sig bäst för de elever som tillhör den taktila lärstilen, eftersom 
de jobbar klokt och systematiskt och dataarbete är en taktil stimulans 
(Boström, 1998, s.56). Men man får alltså inte glömma bort förarbetet som 
Alma påpekade. 

Boström berättar att det finns så många olika typer av elever och det är viktigt att som 
lärare träna sig och bli flexibel i sitt arbetssätt (Ibid. s.105). Men det är också viktigt 
att eleven tränas och blir flexibel i sitt inlärningssätt eftersom man genom variationen 
stimuleras och utvecklas mer effektivt (ibid. s.79). 

De lärstilar och detta undervisningssätt som tagits upp i detta kapitel anser jag inte 
vara särskilt krångliga. De flesta lärstilar verkar träffas utan att man som lärare 
behöver möblera om i lektionsupplägget och där det behövs ändringar är de relativt 
små och enkla och har troligen tidigare förbisetts på grund av brist i vetskap om de 
olika lärstilarna. De punkter, önskemål och förutsättningar för inlärning som tagits 
upp i detta kapitel tycker jag att man ofta kan finna i mediaämnets undervisningssätt. 
eftersom långa lektioner ger tid och rum för pauser, lärartid, relationer. Projekten 
sträcker sig under en lägre tidsperiod och öppnar upp för intresse och egen planering 
hos eleverna. Jag tror att man skulle kunna arbeta på ett liknande sätt i flera ämnen, 
även de mer teoretiska, med hjälp av ett öppnare klimat och flexibilitet i planeringen. 
”Om man får lite friare uppgifter med tydliga ramar så kan man ta all information 
och sedan göra det till sitt, vilket ökar intresset och lusten. Det tror jag leder till att 
man läser och skriver utan att känna så mycket press.”(Ellen). Mediaämnet ger en fri 
och skapande verksamhet där rätt och fel många gånger inte existerar, pedagogerna 
och undervisningssätten måste vara flexibla och elevcentrering ligger i fokus (Agelii 
et al. 1999, s.53). 

 

6. Slutsats 
I början av arbetet med denna uppsats lade jag fram en hypotes som löd på följande 
vis: I mediaämnet når man fler elever genom ett alternativt undervisningssätt. Elever 
med läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre med detta arbetssätt än med det som 
bedrivs i den traditionella undervisningen. För att ta reda på om denna hypotes 
stämde så formulerade jag en frågeställning som löd som följer:  

1. Vilka faktorer i denna undervisning, om de existerar, bidrar till att elever med 
läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre?  

 
Efter att undersökningen bestående av deltagande observation, intervjuer och 
litteraturstudier nu är gjord så presenterar jag här de slutsatser som jag har kunnat dra. 

Klarar sig elever med läs- och skrivsvårigheter bättre med det undervisningssätt som 
bedrivs i mediaämnet? Genom först och främst mina egna iakttagelser och min 
intervju med medialärare så tycker jag mig kunna se att de gör det, jämfört med hur 
de klarar sig andra ämnen med mer traditionell undervisning. Detta bekräftades också 
i mina elevintervjuer och sedermera ytterligare genom intervjun med specialläraren.  
Genom frågeställningen skulle jag ta reda på vilka faktorer som bidrar till att eleverna 
med läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre i dessa ämnen. I min förundersökning 
kom jag fram till att det berodde på bildspråk, delmål/spelrum samt datorn. Jag skulle 
i den här undersökningen vilja utveckla och bredda dessa till: variation, tid, intresse 
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och verktyg. Under variation går spelrum/delmål och bildspråk in, under verktyg går 
givetvis datorn in. De ytterligare tillagda punkterna är alltså tid och intresse. Hur kom 
jag fram till just dessa? Det presenteras givetvis under kapitel 5. Resultatredovisning 
och analys, sidan 12, men jag vill passa på att strukturera upp och sammanfatta för att 
underlätta för läsaren innan jag presenterar mina slutsatser. Alla punkter berördes av 
samtliga av mina källor, litteraturen, intervjuerna och den deltagande observationen, 
men de hade tyngdpunkten i vissa av dem. Jag kom fram till att variationen var viktig 
främst genom min deltagande observation, därefter bekräftades den främst i intervjun 
med Alma (medialäraren) men även under elevintervjuerna. Tidens betydelse märkte 
jag genom båda lärarintervjuerna och elevintervjuerna. Intresset pratade mest eleverna 
själva om, det var väldigt viktigt och verktygen fanns det mest information om i 
litteraturen. Anledningen till att jag kom fram till just dessa faktorer var att de, som 
jag tidigare nämnde, dök upp i alla mina informationskällor, de hade alla ett brett 
värde. Härefter försöker jag utveckla och sammanställa dessa tankar. 

Den största och mest omfattande punkten, enligt mig, är variation. Vad gäller denna 
punkt så räcker den traditionella undervisningen inte till. Den har som jag tidigare 
nämnt sett likadan ut fram till 1980, vilket betyder att läraren förmedlade kunskap till 
de ”tomma” eleverna som skulle ”fyllas”. Tyvärr så tror jag att mycket av detta 
fortfarande hänger kvar i skolan än idag. Med variation i undervisningen ökar inte 
bara chanser till lärande, det är även ett av målen i läroplanen: ”låta eleverna pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer” (Lpf94, s.14). Genom en varierad undervisning når 
man fler elever eftersom fler inlärningsstilar samlas i måltavlan. Elever av alla stilar 
har chansen att tillfredsställas i klassrummet för media. Min intervju med Alma 
visade att information gavs på många olika sätt och arbetssättet kunde variera, även 
om själva produktionen alltid skedde i datorn. Mer om detta senare. 
Genom intervjuer med elever och lärare framkom att ett varierat undervisningssätt 
gynnar eleverna och så säger även litteraturen (Boström, 1998, s.57). Men en av 
anledningarna till att Alma kunde ha sådana breda genomgångar och erbjuda så 
individanpassad undervisning var att hon hade tid, vilket leder mig in på nästa punkt.   
Något som alla intervjuade elever var enade om var synen på tid. De ville ha gott om 
tid, disponera sin egen tid, göra sin egen planering av tid. Man måste som lärare vara 
öppen för detta. Alma hade alltså tid att förklara på olika sätt och individualisera. Vad 
gör man om den tiden inte finns? Då anser jag att man får utnyttja spelrummet och 
delmålen. Kan man inte lägga lång tid på individanpassad undervisning så får man ge 
eleven rum att söka och finna på egen hand. Det krävs mycket planering och rejäla 
ramar med tydliga delmål, men det ger eleven otroligt mycket. Inte bara 
ämneskunskap, utan också erfarenheter och ansvar. Detta kom jag fram till och 
redovisade under kapiter5.3.3 på sidan 17. Med mer ansvar upplever eleverna 
förtroende från läraren och genom förtroende ökar lusten och skapar engagemang. 
Detta leder i sin tur till intresse, min tredje punkt, som diskuteras djupare i kapitel 
5.3.5 på sidan 19. 
Vad gäller intresse har man allt att vinna. Lyckas man att fånga elevens intresse så 
kommer lärandet, arbetet och resultat på köpet. Även här ska man som lärare utnyttja 
spelrummet, våga tänja på gränserna och låta eleven hitta sin egen ingång. Det är 
viktigt att göra klart både för sig själv och för eleven vilken kunskap det är som ska 
uppnås. Med andra ord, hur fritt kan arbetet vara? Jag tror att man vid denna fråga 
snabbt kan inse att man har möjlighet släppa på tyglarna rejält. När eleven jobbar 
utifrån ett intresse så kommer denne att stöta på information runt omkring som de 
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måste igenom och på så sätt lär de sig på vägen och finner förhoppningsvis bredd och 
nya intressen. Eleven får även andra kunskaper med friare tyglar, såsom 
informationssökning, källkritik, materialbearbetning etc. Allt enligt läroplanens 
önskemål; ”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med 
stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.” (Lpf94, s.5). Man förenar elevens värld med skolans. 

Verktyget är det som är det mest styrda i mediaämnet. Man jobbar visserligen med 
diskussioner, presentationer och handarbete av olika slag, men produkten och 
tillverkningen sker alltid i datorn. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta 
positivt, anser jag efter genomförda intervjuer och läst litteratur, eftersom de väl 
känner till detta verktyg mycket väl (se kapitel 4.3, s.10). Det finns exempelvis ingen 
större press i skrivandet på datorn tack vare stavningskontroll, de följer 
dataprogrammets struktur, men kan göra det på sitt sätt och har alltså chans att 
individualisera och arbeta utifrån sitt intresse (se kapitel 5.2.2, s.16). De kan göra sina 
presentationer snygga vilket i sin tur kan leda till ökad självförtroende och lust att lära 
mer. Eleverna med läs- och skrivsvårigheter har på specialundervisning eller dylikt 
kunnat bekanta sig med datorn säkert en relativt lång period. Vad gäller övriga elever 
så är även här de flesta bekanta med datorn som verktyg och i de fall eleverna inte är 
det så bör de bli det. Lpf94 påpekar att eleverna ska förberedas för samhället (Lpf94, 
s.6) och samhället idag blir mer och mer beroende av datorer. Alltså menar jag att 
datorn är underlättande för eleverna med läs- och skrivsvårigheter, ett bra verktyg för 
de allra flesta och en nödvändighet för elevernas framtid. 

I denna slutsats har jag försökt hålla resonemanget kring mina punkter öppna, för att 
påvisa att dessa går att använda i fler ämnen än media, vilket flera av dem säkerligen 
redan gör. Skolämnen skiljer sig synnerligen åt givetvis och vissa delar kanske passar 
bättre i vissa ämnen medan andra passar bättre i andra. Men med denna undersökning 
hoppas jag ha väckt lusten till förändring och variation genom att visa på bredden av 
inlärningsstilar jämfört med den smala undervisningsstil som så ofta bedrivs. Jag 
hoppas att jag har kunnat visa att det enbart behövs små förändringar för att göra stor 
skillnad för elever. 

Genom de resultat som mina undersökningar har frambringat anser jag mig kunna 
verifiera rapportens uppställda hypotes. 

 

7. Förslag till vidare forskning och slutord 
Förslag till vidare forskning skulle vara att prova rent praktiskt att använda sig av 
mediaämnets undervisnings- och arbetssätt i något mer teoretiskt ämne. Det skulle 
även vara intressant att undersöka hur det ser ut i fler praktiska ämnen för att 
eventuellt upptäcka delar att inspireras av. 
Avslutningsvis så vill jag återgå till min utgångspunkt, nämligen eleverna med läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa elever är ofta osäkra på sin egen förmåga, har dåligt 
självförtroende och känner sig ofta dumma. Ingen elev ska behöva känna så, allra 
minst på grund av hur undervisningen gått till. Enligt Lpf94 så ska läraren ”stärka 
varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Lpf94, s.11). Att som 
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lärare lyckas med det kräver en del arbete, omstrukturering och planering, men det 
kan faktiskt förändra en elevs vardag och till och med liv. 

”Det kändes underbart att äntligen få vara bra på något, att känna att jag kan!” 
(Intervju Marie, elev) 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor elever 

- Hur tror du att du lär dig bäst? Hur studerar du? När fungerar inlärningen 
bäst? 

- Upplevde du svårigheter? Var fanns svårigheterna och varför? Hur upplevde 
du dessa svårigheter? 

- Hur upplevde du att undervisningen såg ut i gymnasiet? 
- Hur mådde du? Vad tyckte du om skolan? Vad kändes bra och mindre bra 

under din skoltid? 
- Hur fungerade det i mediaämnena? Vad tyckte du fungerade bra/dåligt? 
- Hur hade du velat träna läs- och skriv? 
- Hur upplevde du användandet av datorn? Bildspråk? Internet? Dataprogram? 
- Hade ni kurslitteratur? Hur bedrevs undervisningen? Hur såg inlämningar ut? 

Examinationsuppgifter? Betyg? Genomgångar? Delmål? Kraven, spelrummet? 
Datorn som hjälpmedel? 

Intervjufrågor medialärare 
- Var ligger skillnaden i undervisningssättet i media jämfört med traditionell 

undervisning? 
- Tror du att man kan nå fler elever genom detta arbetssätt? Varför/varför inte? 
- Vad har du för erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter (eller 

andra) i samband med mediaämnet? 
- Hur kan man nå elever som har svårt med själva mediaämnet? 
- Finns det möjligheter även för dem som inte har dator hemma? Hur löser man 

”läxor” eller de som vill jobba extra? 
- Vilka sinnen berörs i mediaämnet? 
- Hur är miljön i klassrummet? Både fysiskt och psykiskt.  
- Ljudnivå, småsurr, samtal, hur ser detta ut? Musik och hörlurar. Verkar vissa 

arbeta bättre så? 
- Handarbetet utan dator. Papper, sax, klistra… Hur fungerar detta? 
- Koppling till samhället och ”verkligheten”, hur fungerar det i mediaämnet? 
- Betygsättning, hur fungerar den? 
- Grupparbete eller enskilt?  
- Eventuella ytterligare frågor 

Intervjufrågor speciallärare 
- Hur jobbar du med elever med läs- och skrivsvårigheter?  
- Läs- och skrivsvårigheter, förr och nu. 
- Kan du se tendenser i vad som fungerar bra/mindre bra i undervisningen för 

dem? Hur lär de sig bäst? 
- Hur tror du att man som lärare kan nå dessa elever i sitt klassrum? Vad ska 

man tänka på? 
- Vad är bra läs- och skrivträning?  
- Datorn som hjälpmedel. Internet. Andra hjälpmedel. 
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Bilaga 2 

Kursplan Estetisk verksamhet 
 

Mål  
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall 
kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel 
 
kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande 
 
ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 
 
kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen. 

Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
 
Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. 
Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. 
Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
 
Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser. 
Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt 
i nya sammanhang. 
Eleven värderar sitt eget skapande. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
 
Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. 
Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete. 
Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet. 
 

 


