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Sammanfattning 
 
Multimedia är ett hett omdebatterat ämne både i och utanför skolan. Vad är det bra 
för och hur kan man använda det i undervisningen? Den frågan kan man finna svaret 
på i detta arbete genom att läsa detta arbete.  
      Vi ger bakgrundsmaterial i form av en kvantitativ attitydundersökning kring 
lärare och IT. 
      Syftet med detta arbete är att bidra till skolutveckling genom att lyfta fram 
didaktiska metoder inom multimedial instruktionsmetodik. Vidare kommer vi att 
försöka få ett svar på hur de förhåller sig till att använda sig av multimediala 
hjälpmedel i sin undervisning. 
     Undersökningens metod har varit kvalitativa intervjuer med 11 informanter. 
Dessa kommer både från högskola och gymnasieskola.  Informanterna kommer från 
olika pedagogiska yrken så som högskoleadjunkt, yrkeslärare, lektor och 
kärnämneslärare.      
    I våra teoretiska utgångspunkter klargörs diskursen för detta examensarbete. 
Under inlärning beskrivs olika utvecklingspsykologiska teorier. Där beskrivs bland 
annat multimedia principen och lärstilar . 
     Ur resultatet framkommer att användning av multimedia ser olika ut och att 
instruktionsanvändandet stämmer överens med våra teoretiska utgångspunkter.  
Vidare diskuteras mer generella aspekter av multimedial inlärning samt hur 
undervisning kan organiseras och genomföras med olika presentationshjälpmedel. 
Genom att använda multimedia i undervisningen får man variation, som gynnar 
helhetsbilden kring olika lärstilar. 
      Multimedial instruktionsmetodik handlar om hur och varför man kan och bör 
använda multimediala hjälpmedel för att förbättra undervisningen. Vi belyser teorier 
som understödjer ett multimedialt användande inom undervisning. Vår fallstudie 
undersöker lärares användning och ger lärande exempel på multimedial 
instruktionsmetodik.  Under diskussionen framkommer fler intressanta lärande 
exempel. Här finns också hänvisningar till tänkbara multimediala inspirationskällor. 
En sammanställning för fortsatt forskning inom området finns att tillgå i form av en 
bilaga.  
    Slutligen ges förslag till framtida forskning inom området för detta examensarbete.     
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Förord 
 
 
Detta examensarbete är skriven som en del av pedagogiskt arbete C. Inom läraryrket 
finns det många olika inriktningar, dels handlar det om för vilken ålder man skall 
undervisa och dels inom vilket ämne. Vi som skrivit detta examensarbete läser mot 
lärarexamen inom yrkesämnenas didaktik. Således kommer våra tänkbara elever att 
framför allt vara gymnasieelever, men vi kommer säkert även att ägna oss åt 
vuxenutbildning. Med detta som bakgrund har vi tittat på hur den mediala bilden ser 
ut gällande datorstödd undervisning till dessa elevgrupper. En tankeväckare för detta 
arbete har varit en del artiklar som man bland annat kunnat läsa i tidningar från 
IDG1. De artiklar av Carin Lindström som vi har läst handlar om hur multimedia 
och informationsteknik nyttjas inom lärarutbildningar i Sverige.2  
 
Vi vill så här inledningsvis starkt rekommendera att ni som läsare läser detta 
examensarbete på ett multimedialt vis. Det vi menar med detta är att inte enbart läsa 
examensarbetet i pappersform, utan att ni läser den i elektronisk form och 
företrädelsevis med Internet uppkopplat. Detta för att tillfullo ta till vara på 
funktionaliteten, bland annat i form av hyperlänkar inom och utanför detta arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 International Data Group, IDG är världens största utgivare av IT-relaterad information. 
2 Carin Lindström(2004-09-27)”IT eftersatt på svenska lärarutbildningar”  
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1 Inledning 
 
Under våra pedagogiska studier3 har vi blivit intresserade av didaktiska frågor 
och i synnerhet alternativ på traditionell undervisning. Vi ser det således som 
högst naturligt att titta på hur man integrerar den nya tekniken i undervisning. 
Hur använder man multimedia på bästa vis i undervisning? Vilket syfte har 
multimedia i dagens undervisning? Vilken roll kommer den att spela i 
framtiden? Hur ser dagens lärare på användandet av multimedia i 
undervisningen? Hur ser den optimala multimediala undervisningssituationen 
ut enligt verksamma lärare?  Kommer multimedia/IT att spela en stor roll för 
framtida undervisningsformer?  Vi vill med dessa frågor väcka tankar kring 
området som undersökningen innefattar. En annan tankeväckare är Alvin 
Toffler som i boken ”Kraften i mångfalden” säger:   
 

Analfabeter år 2000 kommer inte att vara de som inte kan läsa och skriva, utan de 
som inte kan lära, lära nytt och lära om 4. 

 
Man kan ju fråga sig om det inte finns en innebörd i det som Toffler påstår, en 
innebörd som ligger nära området multimedia för lärare. Hur ska man då 
förhålla sig till alla olika multimediala aspekter? Vad kan det innebära i 
undervisningen och i samband med instruktioner? Vi ställer många frågor, men 
vi ger förhoppningsvis också en hel del nya tankar till alla er läsare av detta 
examensarbete.  
      Det framtida sättet att undervisa kommer kanske inte att vara det som 
kallas traditionell katederundervisning, detta är säkert många medvetna om, 
men vad är alternativen?  

1.1 Introduktion 
Regeringens stora satsning på IT5 i samhället medförde bland annat en PC6 i 
nästan varje svenskt hem, i skolan medförde satsningen ITiS7 en ökad teknisk 
tillgång till IT. 8 I Falu kommun har ett IT-projekt genomförts, det så kallade 
siktprojektet9 vilket bland annat innebar datorer till lärare.  
    Således har vi inom skolan fått en ökad tillgänglighet på det tekniska planet.  
Siktprojektets utbildningsdel inom IT byggde på frivillig basis och således 
nådde det inte den omfattning som var önskvärt enligt de verksamma lärare 
som vi varit i kontakt med under vår utbildningstid.  
     I en del debattartiklar har det framkommit att det även råder brister i den 
svenska lärarutbildningen inom IT. Carin Lindström skriver att:  
 

Sverige har varit tidigt ute när det gäller IT i skolan, men detsamma gäller inte på 
lärarhögskolorna. Många länder satsar betydligt mer målmedvetet.10

                                                 
3 Med pedagogiska studier menar vi Pedagogiskt arbete A, B samt C. för vidare information 
om dessa kurser se www.du.se  
4Prashnig (1998: 18)Kraften i mångfalden  
5 Informations Teknologi  
6 Personal Computer på svenska en så kallad Person Dator   
7 Informations Teknologi i Skolan  
8Regeringen (2006) Utvärderingar visar att svensk skola har utvecklats med hjälp av IT  
9 Falu kommun (2006) siktprojektet  
10 IDG (2004) IT eftersatt på lärarutbildningar    
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Detta har föranlett vårt intresse för att undersöka hur man kan använda sig av 
Multimedia Learning inom det didaktiska området. Vidare menar Donald 
Broady i en debattartikel publicerad på kollegiets hemsida att det finns tekniska 
lösningar men inte för lärare11

  
Men om lärarna ska ha nytta av datorn måste de få möjligheten att skapa sina egna 
läromedel.12  
 

Utifrån detta anser vi att kunskapen om metoder för att använda multimedia i 
undervisningen är eftersträvansvärt inom pedagogiskt arbete.  
    Inom yrkesförberedande gymnasieprogram arbetar man bland annat med 
maskiner och teknisk utrustning exempelvis träbearbetningsmaskiner, CNC-
maskiner13, mjukvara, videokameror, filmbelysning,14och motorsågar. Av 
säkerhetsskäl behövs tydliga instruktioner. Ofta ges dessa instruktioner i ett 
initialt skede. Av säkerhetsskäl är det av största vikt att utrusningen används på 
bästa vis och instruktioner verkligen efterföljs. Samma instruktion återkommer 
ibland ofta på grund av inlärningssituationen. Piaget15 talar i samband med 
kognitiv utveckling om den kognitiva strategi dessa innebär en begränsning av 
korttidsminnet, 16vilket belyser vikten av tydligheten i instruktionerna samt 
vikten av repetition.  
    Åstadkommandet av inlärning är olika hos olika individer. Det finns olika 
lärstilar17 och om man vill skapa bestående kunskap hos eleverna bör man 
nyttja sig av flera informationskanaler18. Barbara Prashnig menar i boken 
”Kraften i mångfalden” att individer föredrar olika tillvägagångssätt för 
inlärningssituationen, man hävdar att om undervisningen individanpassas så ger 
det en positiv effekt på inlärningen19. Genom att använda flera olika kanaler till 
exempel genom multimedia kan man lättare tillgodose de enskilda individernas 
kognitiva inlärnings behov. Genom att använda multimedia i undervisningen 
kan man tillgodose alla lärstilar och på detta sätt få maximal behållning av 
kunskapsnivån. Att använda sig av multimedia inom instruktionssituationer är 
en metodik som gynnar olika lärstilar.     
   Christina Ehneström, programchef för IT i skolan på KK-stiftelsen20 säger 
att: 
  

Om vi skall ha en modern skola så måste de nya lärarna ha med sig kunskaperna.21

 
    Ur ett etiskt perspektiv finner vi docent Roger Fjellström som i en 
debattartikel med rubriken Läraryrkets sammansatta etik publicerad i 
Pedagogiska magasinet säger:  
 

                                                 
11 Kollegiet (2005) Digitala resurser.  
12 Kollegiet (2005) Digitala resurser.  
13CNC-maskiner innebär datorstyrda maskiner som används inom olika industriella 
sammanhang 
14Filmbelysning är kraftiga belysningsarmaturer för film och video. Strömförsörjningen till 
dessa använder trefas och dimmerstyrningsutrustning. 
15 Med Piaget avses Jean Piaget se teorikapitel  
16Nationalencyklopedin (2006-04-11) Piaget  
17Sveriges Lärstilscenter (2006)Vad är lärstilar?   
18Mayer (2005)  
19Prashnig (1998), Dunn m.fl. (1992) 
20 Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, även kallad KK-stiftelsen 
21IDG (2004)Lärarstudenter är missnöjda med sin lärarutbildning  
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Viss påverkan på elevers värden och normer är emellertid ofrånkomlig om skolan 
ska uppnå kunskaps och färdighetsmålen: eleverna måste komma i tid, förmås att 
arbeta disciplinerat både i grupp och självständigt och de måste finna en motivation 
för att arbeta. 
 
Man kan formulera det så att det finns ett krav att läraren i sitt arbete ska ha en viss 
autonomi och kunna uttrycka sin personliga integritet.  
Ur individens synvinkel är det självklart. Men det borde också vara självklart ur 
verksamhetens synvinkel. Det framgår om man tänker på bilden av skolan som en 
arena. En aktör som bara läser upp vad som står i rollhäftet för en aldrig så 
spännande roll ger en trist föreställning.22

1.2 Bakgrund 
Vicki Sharp har skrivit en inspirerande bok för lärare om hur man kan integrera 
olika teknologier i klassrumsundervisning. Den är dock relaterad till 
amerikanska förhållanden, då många exempel på programvaror och tekniker 
fungerar endast på det engelska språket, och tyvärr inte har motsvarigheter på 
svenska. Det finns många små korta exempel som rör undervisning i lägre 
åldrar, bland annat i matematik. 23

     Kristel Mõistus har gjort en studie av vetenskapscenter ur ett 
behaviouristiskt24 perspektiv och menar att vetenskapscenter har mycket att 
lära oss om upplägget av undervisningen. Interaktiviteten är viktig enligt 
henne.25

     Vi har sökt efter andra undersökningar inom området multimedial 
instruktionsmetodik, men det är inte ett så utforskat område. Det finns inte 
många studier gällande multimedia i undervisningen i Sverige. En svensk 
undersökning från Luleå Universitet 1999 av Stefan Alanentalo, behandlar 
multimedia som integreras i skolarbetet. 26 Målgruppen för studien är lägre 
åldrar, men slutsatserna kan vara av betydelse även för äldre elever, och 
förklara varför man skall använda multimedial instruktionsmetodik. 
      För att man skall ha bakgrundsinformation inom området belyser vi redan 
gjorda kvantitativa attitydundersökningar, som berör multimedias användning i 
undervisningen i dagens skolor. Detta för att på ett djupare sätt förstå 
resultatanalysen gällande vår undersökning. Bakgrunden, som vi nedan 
presenterar, behandlar således området multimedia i undervisning.  

1.2.1    IT och lärarstuderande 2005 
Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, även kallad KK-stiftelsen, har 
publicerat en attitydundersökning där 1959 lärarstudenter från hela landet 
ingår. Det var denna undersökning som IDG refererade till i debattartiklarna 
som fick inleda detta arbete. Nedan refereras en del av det som framkommit i 
undersökningen om IT och lärarstuderande. 27 För KK-stiftelsen är 
lärarstuderande en ganska ny målgrupp. 
 

                                                 
22Fjellström, Roger (2002)) Läraryrkets sammansatta etik  
23 Sharp, Vicki F (2002) Computer education for teachers – integrating technology into classroom teaching 
24 Behaviorism används i detta sammanhang med fokus på beteendeanalys 
25Kristel Mõistus (2004)Pupils' Interaction with the Exhibits According to the Learning 
Behaviour Model  
26  Luleå Universitetsbibliotek (2006-05-05) Examensarbete Pedagogutbildningarna, 1999   
27 Carin Lindström(2004-09-27)”IT eftersatt på svenska lärarutbildningar”, Computer Sweden  

 3 



Undersökningen visar bland annat att nio av tio lärarstudenter vill använda IT som 
pedagogiskt verktyg i undervisningen, men för bara var femte ingår IT i de 
ämnesinriktade kurserna.28

Ur undersökningen, som KK-Stiftelsen gjort under 2005, har framkommit 
följande resultat, fokuserat på de uppgifter som är relevanta för detta arbete: 

Lärarstudenterna använder relativt ofta IT i lärarutbildningen för att skriva och/eller 
bearbeta texter, söka information på nätet samt för att skicka e-post till handledare, 
lärare eller medstudenter (41, 25 respektive 21 procent uppger dagligen eller 3–4 
dagar/vecka). Det är samtidigt ett fåtal (3 till 9 procent) som uppger att de aldrig 
använder IT för någon av ovanstående aktiviteter.  

En stor andel av lärarstudenterna (94 respektive 95 procent) uppger att de sällan eller 
aldrig använder IT i lärarutbildningen för att kommunicera med praktikskolor/VFU-
skolor eller för att använda presentationsprogram, t ex PowerPoint.  

Lärarstudenterna känner sig i stor utsträckning kunniga i att skicka e-post och att 
använda ordbehandlingsprogram, t ex Word (83 procent svarar 4 eller 5 på en 
femgradig skala). En majoritet (67 procent) upplever även att de i hög utsträckning 
är kunniga på att söka information på nätet.  

Lärarstudenterna har dock sämre kunskaper i att använda presentationsprogram, t ex 
PowerPoint, där hela 47 procent uppger att de är okunniga (svarar 1 eller 2 på en 
femgradig skala). Två tredjedelar av lärarstudenterna(67 procent) uppger att de är 
okunniga på att dokumentera digitalt, t ex digital portfolio.29

Det som är mest värt att notera för detta arbete är den höga viljan att använda 
IT som pedagogiskt verktyg i undervisning, men även den mycket låga 
kunskapsnivån i att behärska samma verktyg för pedagogiskt arbete i 
undervisningen. Det verkar som om de didaktiska fördelarna med ny 
presentationsteknik inte tas till vara på lärarprogrammen. Den förberedelse 
inför yrkeslivet som lärarutbildningen innebär borde vara mer före sin tid än 
efter.  
   IT enheterna30 verkar i nuläget sträva efter en distansering av eleverna genom 
fokus på distansutbildning med hjälp av ny teknik. De verkar som om 
lärarutbildare behöver ökat stöd att använda tekniken för ett ökat pedagogiskt 
syfte.  

1.2.2 Nyttan av datorn som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen 

Enligt en undersökning som KK-stiftelsen publicerat ser fördelningen för hur 
lärare ser på nyttan av datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen ut 
enligt följande:  
 
Mycket stor nytta 26 %,  
ganska stor nytta 26 %,  
varken liten eller stor nytta 22 %,  
ganska liten nytta 16 %,  
mycket liten nytta 9 %,  
vet ej 1 %.  
 
Resultatet ovan baserades på hur de enskilda lärarna upplever situationen.  

                                                 
28KK-stiftelsen (2006-05-01) IT i och Lärarstuderande  
29 KK-stiftelsen (2005-10-30), IT och lärarstuderande  
30 IT enheterna står här för avdelning för support inom InformationsTeknologi 

 4 



Det kan härmed konstateras att datorer i undervisningen som pedagogiskt 
verktyg har en övervägande stor nyttograd.      

1.2.3 Fördelar och hinder med IT i undervisningen 
KK-stiftelsen gör med jämna mellanrum attitydundersökningar i skolan. De 
innefattar IT och Internet i undervisningen i undersökningen från 2004. Frågan 
om det underlättar undervisningen i skolan har belysts här. Det som är 
intressantast för detta arbete finns med här i nedanstående diagram31,32: 

Fördelar och hinder med IT i undervisningen
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Tabell över fördelar och hinder med IT i undervisningen hämtad från KK-stiftelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Bilaga 2 redovisar informationen om hur diagrammet är skapat. 
32 KK-stiftelsen (2006-05-01:57) IT och Internet i undervisning  
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1.3 Disposition 
 
Examensarbetet består av följande delar: 
 
Kapitel 1 innehåller bland annat bakgrundsmaterial i form av en kvantitativ 
attitydundersökning kring lärare och IT 
 
Kapitel 2 innehåller syfte och avgränsning samt frågeställningar.  
 
I kapitel 3 beskrivs de metoder och val av metod som använts i denna studie. 
 
Kapitel 4 innehåller teoretiska utgångspunkter. Där klargörs diskursen för detta 
examensarbete. Under inlärning beskrivs olika utvecklingspsykologiska teorier. 
Där beskrivs multimedia principen. 
  
I kapitel 5 redovisas resultatet från de olika informanterna.  
 
I kapitel 6 följer slutligen en diskussion och slutsatser, där resultatet diskuteras 
och problematiseras. Vidare diskuteras mer generella aspekter av multimedial 
inlärning samt hur undervisning kan organiseras och genomföras med olika 
presentationshjälpmedel. Slutligen ges förslag till framtida forskning inom 
området för detta examensarbete.  
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2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att bidra till skolutveckling genom att lyfta fram 
didaktiska metoder inom multimedial instruktionsmetodik  

2.1 Frågeställningar 
Vidare kommer vi att försöka få ett svar på hur de förhåller sig till att använda 
sig av multimediala hjälpmedel i sin undervisning.  Vi tar här upp ett antal 
frågor för att belysa området. Avsikten är inta att svara på alla dessa frågor i 
detalj utan avsikten är att ge en bild av vårt frågeområde.  
   Att titta på hur man integrerar den nya tekniken i undervisningen blir en 
naturlig del i syftet, men även att ta reda på hur man använder sig av 
multimedia på bästa vis sin undervisningssituation. Med bästa vis menas dock 
inte det enda sättet.  Frågan är vilket syfte och roll multimedia har i dagens 
undervisning.  En naturlig fråga är vilken roll som den multimediala 
instruktionsmetodiken kommer att spela i framtidens undervisning. Hur ser en 
god bild av den optimala multimediala undervisningssituationen ut enligt 
verksamma lärare och gällande forskning inom området? Den spännande 
frågan är om multimedia och informations- och kommunikationsteknik 
kommer att spela en större roll för framtida undervisningsformer, än den gör 
idag. 

2.2   Målinriktning  
Målet med arbetet är delvis att ge en bild av hur arbetet med multimediala 
instruktionsmetodiker fungerar, hur verksamma och blivande lärare bemöter de 
multimediala instruktionsmetodiker som finns att tillgå i deras vardagliga 
arbete, samt hur de ser på dagens nyttjandegrad av multimedia i 
undervisningen. 

• Ett mål är att fastställa den nuvarande nyttjandegraden av multimedia i 
pedagogiska sammanhang.  

• Ytterligare ett mål är att undersöka möjligheter att producera ett 
multimedialt undervisningsmaterial för spridda användningsområden.  

2.2.1 Avgränsning av målen 
Vi avser inte att framställa en komplett multimedial instruktionsmetod, utan 
begränsar oss till att analysera och ge lärande exempel på multimedialt 
undervisningsmaterial för bland annat yrkesdidaktiska instruktioner. 
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3 Metod 
I forskningsmetodikens grunder ges en beskrivning på vad som är kvalitativa 
intervjuer. Författarna säger först, att det inte är lätt att kort sammanfatta vad 
som menas med kvalitativ forskning, men att de ändå vill ge en bild av vad det 
kan innebära med kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson menar följande: 
 

Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. 
frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med 
egna ord 33

3.1 Metodbakgrund 
Vi kommer här att redogöra för metodbegrepp vi använt oss av. Vidare belyses 
hur litteraturstudien är gjord i detta examensarbete.  

3.1.1 Hermeneutiken 
Hermeneutiken handlar om att tolka innebörder i symboler, upplevelser, 
handlingar och texter med mera. Fritt översatt betyder hermeneutik 
tolkningslära. Tolkningarna växlas mellan del- och helhetsperspektiv, och den 
som tolkar har en förståelse för den kulturella kontexten. Tolkningarna måste 
ske utifrån sitt specifika sammanhang.34 Vi använder oss delvis av en sådan 
tolkningsform i vår diskussion och resultatanalys.   

3.1.2 Empirism 
Empirismen handlar om att en verksamhet är grundad på erfarenhet. Man 
säger att det är empiriskt om det inte är underbyggt av teoretiska överväganden 
utan i stället bygger på erfarenhet. Termen användes ursprungligen ofta inom 
medicin och behandling, och då i nedsättande syfte när man inte hade stöd från 
medicinsk teori. Det är numera vanligt att vetenskap som huvudsakligen bygger 
på iakttagelser av verkligheten betecknas som empirisk för att framhålla att den 
skiljer sig från till exempel matematik. 35  
   

filosofin – empirisk står därvid i motsats till bestämningar sådana som formell, 
deduktiv, begreppsutredande och spekulativ. När man säger att en lag är empirisk 
avser man däremot vanligen endast att den handlar om iakttagbara storheter, oavsett 
om den är teoretiskt härledd eller bekräftad genom observation.36

 
Empirismen utgör en av de principer som används i samband med detta 
examensarbete, eftersom vi tycker att det är intressant att ta vara på 
informanternas kunskap och lärande exempel. Resultatet kan med fördel läsas 
och begrundas ur ett empiriskt perspektiv.  

3.1.3 Fenomeniskt perspektiv  
Tolkningen av empirin görs med ett fenomeniskt perspektiv. Med 
fenomenisk menas läran om det som visar sig för medvetandet. Detta 

                                                 
33 Patel, R & Davidsson, B (2000) Forskningsmetodikens grunder  
34 Wallén G (1993) Vetenskapsteori och forskningsmetodik  
35Nationalencyklopedin (2006-03-31)  Empirisk     
36Nationalencyklopedin (2006-03-31)  Empirisk     
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kommer från grekiskan. I vardagsspråksfilosofin används termen 
fenomenologi för att beteckna deskriptioner grundade på erfarenheter 
och iakttagna observationer oberoende av ursprunget.37   

 
 I den moderna fenomenologin står ”fenomen” för det för oss tillgängliga, vars 
verkliga beskaffenhet vi kan upptäcka först då vi genom epochén befriat oss från 
våra förutfattade meningar om vad som ligger bakom fenomenet (jfr 
fenomenologi).38

 
Vad man kan uppnå genom att använda sig av tolkning ur ett fenomeniskt 
perspektiv, är att man i större utsträckning frigör sig från fördomar och låter 
sig se informanternas svar ur ett oberoende perspektiv, och således försöker 
släppa tanken på vem som sagt vad, och i stället fokuserar på innehållet. 
Dessutom kan man då låta sig reflektera utifrån olika perspektiv.  
     Deltagande observation använder vi för att följa upp informanternas svar. 
Vi har observerat olika multimediala föreläsningar såsom distansföreläsningar 
och interaktiv DVD39 samt handledningar på Internet. Detta för att kunna ge 
en bild av hur multimedial inlärning fungerar i praktiken, samt kunna analysera 
och reflektera över användandet.   
 

3.1.4 Litteraturstudie 
För att få fram en teoretisk grund att bygga vidare på har vi undersökt väl 
utvald litteratur inom multimedial inlärning. Då vi funnit att den svenska 
litteraturen är undermålig inom området har vi studerat litteratur på den 
internationella fronten. Svensk litteratur inom angränsande områden finns 
tillgänglig för studier som kan bidraga till den teoretiska bakgrunden för 
multimedial instruktionsmetodik.   

3.2 Undersökningsutformning  
Undersökningen utgörs av en fallstudie, då vi varit ute och undersökt hur 
multimediaanvändningen faktiskt ser ut, och tagit reda på hur man skulle vilja 
använda sig av multimedia i undervisningen. Vi har här valt att använda öppna 
intervjufrågor i syfte att ta tillvara på kunskaperna inom didaktiska metoder hos 
verksamma lärare. Genom att intervjua ett antal lärare har vi ringat in flera 
synpunkter från olika verksamhetsområden inom utbildningsvärlden. Frågorna 
är konstruerade efter att vi båda författare av detta examensarbete läst in oss på 
området, och med utgångspunkt i de undersökningar vi presenterade i 
bakgrunden. 
     Att intervjuarbetet skulle bli relativt omfattande var vi medvetna om vid 
start, och detta låg till grund för antalet informanter vi valde att ta med i vår 
undersökning.  

3.3 Tekniker och genomförande 
Nedan följer en redovisning av de tekniker vi använt oss av i samband med 
genomförandet av informationsinsamlingen.  

                                                 
37 Nationalencyklopedin (2006-04-03) fenomenologi 
38 Nationalencyklopedin (2006-04-03) Fenomen  
39 DVD som ursprungligen stod för Digital Video Disc och senare för Digital Versatile Disc 
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3.3.1 Intervjuer  
Intervjuformen har varit semistrukturerade intervjufrågor i form av en 
intervjuguide, som var sammanställd innan intervjuerna. Frågorna redovisas i 
bilaga nummer 1. Med hjälp av användandet av en semistrukturerad 
intervjuform fick respondenterna själva utrymme att berätta om sina 
erfarenheter.  Följdfrågor fanns till hjälp för intervjuaren.  För dokumentation 
användes skrift genom papper och penna.  
     Valet av intervjudokumentationsmetod, att direkttolka informantresponsen 
med hjälp av penna och papper, visade sig vara effektiv med tanke på 
tidsramarna, metoden ger inte exaktheten som en videoupptagning eller 
ljudinspelning ger, men man får ett användbart resultat direkt. Det framgår 
även ur resultatet, då informanterna inte helt strikt svarat på de givna frågorna 
utan broderat ut sina svar kring frågorna. Det fanns inte heller någon avsikt att 
få en intervju där man regelrätt och hårt strukturerat utförde intervjuerna, 
eftersom vi ville skapa ett optimalt intervjuläge, där informanternas integritet 
stod i centrum.  Det är av intresse att få en bredare bild och fånga in fler 
synpunkter, vilket uppnåtts genom vår valda intervjudokumentationsmetod.            
     Denna fallstudie är gjord genom en kombination av intervjuer med öppna 
och korta frågor, och deltagande observationer och diskussioner. För att värna 
de forskningsetiska aspekterna har vi förvissat oss om att samtliga informanter 
varit införstådda med våra avsikter gällande deras medverkan, samt vad vårt 
syfte var med just den enskilde individens medverkan.  

3.3.2 Empirisk forskning kring metodik 
För att framställa en god multimedial instruktionsmetodik har använts en 
empirisk problembaserad forskning. Metoden för detta följer Scherps40 
erfarenhetslärandespiral för att lösa problematiken, och finna essensen i en god 
multimedial instruktionsmetodik. Det här används i resultatanalysen för att 
foga samman erfarenheter från både teori och informantrespons. Detta för 
komma fram till rekommendationer.        

3.3.3 Avgränsningar i metod 
Vi har i vår undersökning begränsat oss till att intervjua elva lärare då vi känner 
att den teoretiska bakgrunden41 gett oss relativt stark grund för att gå in mer på 
djupet i multimediala instruktionsmetodiker. Studien har en kvalitativ 
inriktning, och för att inte göra urvalet för snävt har vi valt att titta på några 
olika skolor, både gymnasieskola och högskola, samt några olika typer av lärare 
exempelvis högskoleadjunkt, yrkeslärare, kärnämneslärare och lektorer.  
 

                                                 
40 Berg, G. , & Scherp, H-Å. Red (2003) Skolutvecklingens många ansikten.  
41 Se Teorikapitlet  
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4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer vi att klargöra begrepp för vidare diskussion samt ge 
teorier och perspektiv på inlärning relaterat till multimedia.  

4.1 Diskurs - att klargöra begreppen 
Det kan vara av stor betydelse att vara överens om vilka begrepp som är viktiga 
och ur vilket perspektiv man ser dem. Det är därför viktigt att klargöra på 
vilket sätt man avser använda begreppen för att undvika missförstånd.  
Följande begrepp kan vara särskilt viktiga att titta närmare på: 

4.1.1 Multimedia 
Multimedia är ett begrepp som kan väcka olika associationer hos enskilda 
individer . Därför är det viktigt att vi här förklarar innebörden så som vi 
använder begreppet i detta examensarbete. Ordet Multimedia har inga 
synonymer enligt Synonym.se42. Däremot ger    
Nationalencyklopedin följande beskrivning av ordet multimedia: 
 

multime´dia (eng., av multi- och eng. medium 'förmedlingslänk', 'uttrycksmedel'), 
sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade på 
kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och bild/video. Helheten kan 
avse information, ett konstverk, ett undervisnings- eller underhållningstillfälle. 
Uttrycket används även då representationsformerna tekniskt sett lagrats i ett och 
samma format; vanligen då digitalt på t.ex. en hårddisk eller optisk skiva (jfr CD-
I).Blandning och integration av medier - tal, sång, dans, ljus - har en lång tradition; 
jfr happening, mixed media. Det nya är datorns roll. I en kvalificerad användning 
betecknar multimedia integrerade datorprogramvaror som, förutom att bära ett visst 
innehåll som kan hanteras icke-sekventiellt (jfr hypertext och hypermedia), också 
tillåter en användare att själv (interaktivt) producera och infoga material i de 
utnyttjade representationsformerna. I sådana sammanhang används termen 
multimedia också i sammansättningar som "multimediadatorer", 
"multimediadokument". 

 
I det här examensarbetet fokuserar vi på den inledande betydelsen av 
multimedia, så som den beskrivs ovan. Det handlar alltså om en helhet med 
hjälp av flera olika medel för att framföra exempelvis instruktioner eller 
lektioner. Huvudsaklig fokus ligger inte på integrerade medier som står för sig 
själv så som exempelvis CD-ROM43 för självinstruktion. Detta examensarbete 
behandlar samspelet mellan undervisande lärare och multimediala hjälpmedel.    

4.1.2 Instruktion 
Med instruktion avses en anvisning om ett tillvägagångssätt där tonvikten 
speciellt ligger på upplärning och träning, begreppet kan även ha innebörden av 
en föreskrift eller en order. 44 I SAOL45 säger man att en instruktion är det 
samma som anvisningar; sammanfattningar av anvisningar; handlingar. Vidare 
ger SAOL i ordlistan en förklaring på vad en instruktör är.  
 

                                                 
42Synonymer.se (2006-05-08) Multimedia    
43 Compact Disc-Read Only Memory 
44 Nationalencyklopedin (2006) Instruktion   
45 Svenska akademins ordlista över svenska språket. Svenska Akademin (1998) 
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Man skriver: 
 

instruktör [-ö´r] s. -en –er lärare, handledare.46  
 
Synonymer till instruktion är undervisning, anvisning, handledning, order, 
föreskrift, regel, beskrivning, manual, bruksanvisning samt handbok47  
       Instruktion kan användas som inledning till nya avsnitt i undervisningen, 
men det är även en benämning för ett visst sätt att undervisa på. Genomgång 
är en vanlig form av instruktion som se allra flesta lärare säkert använt sig av 
någon gång. Som man ser ovan så har instruktionsbegreppet en vidare 
betydelse och behöver inte nödvändigtvis associeras till ett militärt 
förhållningssätt.  

4.1.3 Metodik 
Med undervisningsmetodik avses metoder för undervisning både inom skola 
samt annan utbildning, det är även ett ämne inom lärarutbildningen. Olika 
former för undervisning och lärarens roll har dryftats sedan antikens tidsepok, 
då dialektiken (diskussionskonsten) och retoriken (vältaligheten) etablerades.48 
Synonymer till metodik är planmässighet, metoder, system, uppsättning 
metoder, uppläggning, princip, strategi, metodologi samt metodlära.49  
    En grundlig genomgång av begreppet metodik ger Nationalencyklopedin: 

 
metodik (av senlat. metho´dicus, av grek. methodiko´s, av me´thodos 'planmässigt 
eller vetenskapligt förfarande', 'metod', eg. 'gående efter', 'förföljande', av meta- och 
grek. ho´dos 'väg'), pedagogisk metod i skola och annan utbildning och disciplin 
inom lärarutbildning, se undervisningsmetodik.50  

 
Förklaringen och innebörden av metodik enligt ovan är den som kommer att 
vara gällande i detta examensarbete.  

4.1.4 Holism 

Holismen är ett begrepp som kommer in i samband med teorier kring lärstilar. 
Innebörden av multimedia har vi tidigare sett är en helhet av information och 
därför är det av intresse att ta till sig holismens innebörd. En godtagbar 
förklaring till holism finner man i Nationalencyklopedin:  

holism (eng., av grek. ho´los 'hel', 'fullständig'), åsikt enligt vilken helheten är något 
mer än summan av delarna. Som logisk, metafysisk och kunskapsteoretisk 
uppfattning innebär holismen (hos t.ex. Hegel eller Bradley) att helheten är primär i 
förhållande till delarna och att delarna måste förstås utifrån helheten snarare än 
tvärtom (motsats: "logisk atomism").51  

Att använda uttrycket holistisk innebär således att utgå från helheten för att 
genom den förstå de innevarande komponenterna. 

                                                 
46 Svenska akademins ordlista över svenska språket. Svenska Akademin (1998), Instruktör  
47 Synonymer.se (2006) Instruktion  
48 Nationalencyklopedin (2006) undervisningsmetodik  
49 Synonymer.se (2006) Metodik    
50 Nationalencyklopedin (2006)  Metodik  
51 Nationalencyklopedin (2006) holism 
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4.2 Multimedia inlärning 
Multimedial inlärning uppstår när människan bygger upp en mental bild utifrån 
ord (såsom skrivna ord eller talade ord) och bilder (såsom illustrationer, 
fotografier, animationer eller video). Definitionen multimedia refererar alltså till 
presentationer där både ord och bilder finns med, och inlärning refererar till 
den studerandes utveckling av kunskap. Den process där människan går från 
ord och bilder till den mentala representationen är den som professor Richard 
E Mayer fokuserat på i sin teori multimedia learning.            
     Ett grundexempel på multimedia inlärning är cykelpumpsexemplet, som är 
framtaget av Mayer. Vi kommer här att ge en snarlik översättning av exemplet 
för att illustrera tanken bakom principen i samband med multimedial inlärning.  
     Tänk dig att du skall få en kortfattad muntlig beskrivning på hur en 
cykelpump fungerar. Det skulle då kunna bli enligt följande.  ”När handtaget 
dras upp, åker kolven upp, den ingående ventilen öppnas, utgående ventilen 
stängs, nedre delen på fylls med luft. När man trycker handtaget neråt, åker 
kolven ner, ingående ventil stängs, utgående ventil öppnas, luft trycks ut ur 
pumpen och in i slangen.” Jag frågar dig sedan om du kan skriva ned en 
kortfattad beskrivning av hur en cykelpump fungerar. Vidare skall du skriva ner 
lösningar på frågeställningar gällande cykelpumpens funktion så som ”vad 
skulle kunna vara en tänkbar felkälla om du flera gånger drar upp och ned 
handtaget men det inte kommer någon luft”? Om man är en normal student så 
skulle det enligt Mayer innebära att man skulle komma ihåg vissa ord ur 
beskrivningen, medan du skulle ha haft svårigheter att lösa 
problemformuleringar utifrån det material som du hade till förfogande.   
      Mayer menar att om man istället visar en animering av en cykelpump som 
utför rörelsen och vad som händer när man trycker ned handtaget, så kommer 
de allra flesta studenter att göra bra ifrån sig på ett ihågkommande test eller på 
ett förändrande (problemlösnings) test. 
     Slutligen menar Mayer att om man både visar animationen, samt beskriver 
de olika momenten i ord och i jämn takt med att animeringen rör sig, kommer 
man att får man bra resultat hos studenterna på både minnestester och 
problemlösningstester. I tester som Mayer och hans kollegor gjort visade det 
sig att studenter som fick instruktioner via både ord och bilder lyckades få 
bättre resultat på de förändrande (problemlösnings) testerna. 52   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Richard E. Mayer red. (2005:3) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.  
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Figurerna nedan visar bildrutor från animeringen av Mayers cykelpump. Första 
figuren visar bildrutor utan text och den andra visar med text.  
 

 
Figur:  Frames from a pumps animation 53

 

 
Figur: Frames from a pumps animation with corresponding narration 54

                                                 
53 Richard E. Mayer red. (2005:4) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.. 
54 Richard E. Mayer red. (2005:4) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning..   
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4.2.1 Multimedia principen 
J. D. Fletcher & Sigmund Tobias hävdar att det är allmänt vedertaget att text 
adderat med bilder gör det lättare för människor att ta till sig information. De 
tar upp exemplet; att en bild kan inkludera tusen ord. Detta antagande är vad 
man förallmänligat kan benämna som multimedia principen.55  
På 1800 talet påpekade filosofen Biskop George Berkeley att ord är abstrakta 
men bilder är konkreta. Han menade att ett ord kan ha olika betydelser, men en 
bild däremot kommer att delge en klarare innebörd av det man vill illustrera. 
Bland de slutsatser som Berkeley drog hade han två kärnpunkter för 
multimedia principen. Den första är att ord och bilder på något sätt väcker 
olika föreställningsmässiga processer. Berkeleys andra kärnpunkt var att 
uppfattningsförmågan och inlärning är en aktiv konstruktiv process. Den 
sistnämnda menar J. D. Fletcher & Sigmund Tobias är det som vi idag kallar 
för kognitiv psykologi. De båda kärnpunkterna utbyggda och sammanförda 
finns applicerade inom undervisningspsykologi och multimedial inlärning av ett 
antal forskare. Några av dessa forskare är Mayer och Sweller i deras forskning 
samt formulering av multimedia principen.56   

4.2.2 Den kognitiva processen hos multimedia inlärning  
Den kognitiva psykologin är den del av psykologin där människors behandling 
av information studeras. Kognitiv psykologi delas upp i tre stadier. Först 
betraktas hur information inhämtas, sedan hur den bearbetas och sist hur den 
utnyttjas eller används. Uppmärksamhet och varseblivning är två delprocesser 
som är verksamma vid inhämtande av information om omvärlden. Hörsel och 
syn kallar man de allmänt viktigaste informationskanalerna, men även andra 
sinnen påverkar oss, så som smak, känsel och lukt. Uppmärksamhet bidrar med 
att välja ut information som människan finner anledning att ytterligare 
bearbeta. Minnet innefattar delprocesser, som hör till de kognitiva processernas 
tre huvudkategorier. Inkodning av information blir därigenom en delprocess i 
minnet. Informationens bearbetning kan vara djup på så vis att informationen 
organiseras, struktureras och integreras med redan i minnet befintlig 
information, eller så kan informationen vara förhållandevis ytlig såsom 
enformig repetition. Användningen av informationen som lagrats i minnet, 
alltså framplockningen, är den sista fasen i en minnesoperation. 
Informationsbearbetning innefattar även tankeprocesser såsom hur man 
resonerar, funderar, fattar beslut, analyserar, löser problem, dagdrömmer och 
fantiserar. Inom kognitiv psykologi studeras alltså målinriktade tankeprocesser, 
samt även icke målinriktade tankeprocesser.57   
 

                                                 
55 Richard E. Mayer red. (2005:117) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. J. D. 
Fletcher & Sigmund Tobias.  
56Richard E. Mayer red. (2005:119) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. J. D. Fletcher 
& Sigmund Tobias 
57 Nationalencyklopedin (2006-05-07) kognitiv psykologi  
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Illustration nr 1 Richard E Mayers Cognitive theory of multimedia learning fritt översatt till 
Multimediala inlärningens kognitiva teorimodell58

 

4.2.3 Multimedia - instruktionens effektivitet  
I nio studier summerade av Mayer (2001) tog deltagande studenter emot 
instruktioner som bestod av antingen enbart ord eller ord tillsammans med 
bilder. Mayer och hans kollegor mätte vad som bevarats genom att studenterna 
fick skriva ner allt som de kunde komma ihåg angående hur de fick 
instruktionerna och vad de innehöll under 5-6 minuter. Resultatet värderades 
utifrån hur många huvudspår eleverna kom ihåg från de givna instruktionerna.  
Förändringen kontrollerade man genom att studenterna fick lösa problem 
baserade på den kunskap de fått i instruktionerna. Tidsramen var då 2-5 
minuter. Förändringen mättes genom att räkna antalet kreativa lösningar som 
studenterna åstadkom. I sex av de nio studierna som gjordes pekade 
indikationen på att studenterna bättre kom ihåg instruktionerna med hjälp av 
de multimedia instruktionerna och de hade ett medianvärde för den bevarande 
ökningen på 23 % samt en medianeffektstorlek på 0,67.  När det gällde 
problemlösningen så presterade ord och bildgruppen bättre i alla nio studier 
och medianökningen var 89 % och medianeffektstorleken var 1.50. Vid andra 
liknande studier har Mayer rapporterat en medianeffektstorlek på 1,67.59  
     J. D. Fletcher & Sigmund Tobias menar att det är bevisat att argumentation 
i form av text med bilder, där bilderna endast används för att snygga till texten, 
inte nödvändigtvis ger en bättre inlärning. Det illustrerade materialet måste 
enligt dem fylla ett instruktionssyfte. De hänvisar till Richard E. Mayer som 
källa för beviset. Vidare säger J. D. Fletcher & Sigmund Tobias att trots detta 
bevis innehåller många textböcker irrelevant material. Mayer har hittat en 
analys över hur utrymmet var utnyttjat i sjätteklassares skolböcker inom 
naturvetenskap. I analysen var hälften av utrymmet avsatt för ord och den 
andra hälften avsatt för bilder, men de allra flesta bilderna fyllde inte någon 
funktion med relevans för undervisningen. 60  
 
 
 
                                                 
58 Richard E. Mayer red (2005:37) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.  
59 Richard E. Mayer red (2005:121) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. J. D. Fletcher 
& Sigmund Tobias  
60 Richard E. Mayer red (2005:124) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning J. D. Fletcher 
& Sigmund Tobias  
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 Typ av kunskap Placering              Exempel  
Ord och bilder Multimedia 

presentation 
Ljud kommer ur 
högtalarna på en dator 
”varm fuktig luft …” 

Akustisk och 
ikonrepresentation 

Sinnes minne Trumhinnan mottar ljudet 
”varm fuktig luft…” 

Bilder och Ljud  Arbetsminne Valda ord ”varm luft 
stiger” 

Verbal och 
bildmodell 

Arbetsminne Mental modell över 
molnformation 

Tidigare kunskap  Långtidsminnet Ett schema för olika 
situationer i samband 
med lufttryck  

 
Fritt översatt tabell på de fem formerna för representation i den Kognitiva teorimodellen61

4.3 Lärstilar och multimedia 
Här kan man se kopplingen mellan multimedia och lärstilar. De kan även gynna 
varandra, genom att vissa lärstilar drar nytta av vissa medier, och vissa medier 
fungerar bättre till vissa lärstilar. 

4.3.1 Multimedia integration 
Sharp, som tittar på hur lärare kan integrera multimedia i klassrummen, menar 
att olika lärstilar gynnar kunskapsinhämtande och ju fler sinnen som är 
inblandade desto mer ökar engagemanget och det är bra för 
kunskapsinhämtningen.62

4.3.2 Lärstilar 
Vi människor ser oftast ganska lika ut generellt sett, samtidigt som var och en 
av oss är helt unik. Detsamma gäller våra hjärnor menar Dunn. Våra unika 
egenskaper och förmågor ser aldrig exakt lika ut. Inte ens inom en familj tänker 
man likadant, man fungerar på sitt eget sätt.63

 
Eftersom alla kan hantera information kan alla också lära sig. Men var och en lär sig 
på sitt eget sätt. Det egna sättet att lära sig kallas ens inlärningsstil.64

  
Lärstilarnas modell används kanske mest för att hitta sin egen instuderingsstil, 
men lärarens uppgift är ju att sätta eleven i centrum65. Eftersom elever har 
olika behov så är det klokt att nyttja flera strängar på sin lyra så att alla får 
något tillgodosett. Vid tillämpningar av detta i Dunn´s egna föreläsningar om 
lärstilar har de lärarstuderande sagt följande i utvärderingen av dessa, i 
jämförelse med traditionella föreläsningar på universitetsnivå.  
 

Du talar inte bara om för oss hur vi skall undervisa utan visar hur vi skall göra det.  
 

                                                 
61 Richard E. Mayer red. (2005:42) The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.  
62 Sharp, Vicki F (2002) Computer education for teachers – integrating technology into classroom teaching 
63 Dunn, R (2001) Nu fattar jag!  
64 Dunn, R (2001:5) Nu fattar jag!  
65 Nordenfalk, K. red. (2004). Etik i princip&praktik.- En antologi om lärares yrkesetik. 
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Det här är första gången jag lärt mig något utan frustration. Det har blivit så mycket 
lättare att få en bild av ord och fraser och att behålla idéerna. Det har blivit lättare att 
behålla informationen längre. 
 
…I ett traditionellt klassrums format så skummar man bara på ytan av vad som 
faktiskt finns. I det här formatet så känner jag att inlärningen är mycket djupare och 
mer meningsfull.66

 
 Dunn & Dunn studerade olika modeller för inlärning. Ur dessa modeller för 
inlärning finns det olika faktorer som påverkar hur man lär sig. Sådana faktorer 
är bland andra olika sätt att ta in information, och undervisningens tempo, 
graden av variation med flera.67  
     Dunn´s forskning menar bland annat att flertalet ungdomar och unga vuxna 
är holistiska inlärare medan den analytiska stilen ökar med åldern. Vidare 
gynnas de holistiska lärstilarna av musik, att teckna och upplevelser och de 
visuellt inriktade gynnas genom att använda multimedia. Om man vill 
effektivisera inlärningen inom den här gruppen är det således viktigt att variera 
metoderna av undervisning med dessa inslag.68

4.4 Inlärningsteorier som stöd för multimedial 
inlärning 

Då multimedialt lärande spänner över ett relativt brett spann av 
informationsteknik och över olika undervisningsformer finns det anledning att 
titta på utvecklingspsykologiska teorier, och därigenom skaffa sig en bättre 
förståelse för de pedagogiska aspekterna på de multimediala 
undervisningssituationerna. Ett annat perspektiv som anknyter till 
inlärningsteorier, är sambandet mellan skolutveckling och de 
utvecklingspsykologiska teorierna.  

4.4.1 Dewey ”learning by doing” 
John Dewey (1859-1952) var en amerikansk utbildare och filosof. Dewey var 
influerad av pragmatismen och utilitarismen (den moderna nyttofilosofin). 69,  70

Pragmatismen grundtanke är att det mänskliga livet, kulturen och dess 
utveckling är ett resultat av en utveckling genom anskaffning, acklimatisering 
och användande.71   
        En av grundtankarna hos Dewey var att eleverna skulle lära sig genom 
handling och problemlösning, alltså ”learning by doing”. Meningen var att 
undervisningen skulle knytas till individens intressen och fallenhet. Utförandet 
skulle vara mer aktivt inriktat72   
       ”Learning by doing” kan betraktas som en form av multimedialt lärande 
där man använder sig av handfasta ting för att lära sig.  

                                                 
66 Dunn, R, Griggs, A. S (2000) Practical Approaches to using Learning Styles in Higher 
Education.  
67 Marie Moström Åberg (2004) Vad då inlärningssltilar?   
68 Dunn, R (2001): Nu fattar jag!  
69 "Dewey, John"  World Encyclopedia. Philip's, (2005) Oxford Reference Online. Oxford University 
Press.  Hogskolan Dalarna. (2006-04-23)   
70 Nationalencyklopedin  (2006-04-23) Bentham Jeremy 
71 Nationalencyklopedin (2006-04-23) Dewey, John  
72 Nationalencyklopedin (2006-04-23) Dewey, John  
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4.4.2 Skinners teori inom beteendepsykologin 
Skinner Burrhus Frederic (1904–1990) studerade psykologi och blev sedermera 
professor på Harvard University.73 Skinner var influerad av Pavlov och 
behaviorismen. Ur Pavlovs klassiska betingning (signalinlärning) utvecklade 
Skinner sin egen variant, den instrumentella betingningen, operant 
betingning.74  
 

Skinner säger att operant betingning är den ”process där syftet för en person är att 
klara sig effektivt”. Genom processen med den operanta betingningen blir det med 
sannolikt att beteendet förstärks av sina konsekvenser. Av det skälet kallas 
konsekvenserna för förstärkare (=reinforcement)75      

 
I kontrast till åtskilliga andra psykologiska inriktningar har beteendepsykologin 
och särskilt Skinner fokuserat sin forskning på undervisningsmetoder och 
särskilt då i avseende att effektivisera dessa. Skinner menade att nästan all 
undervisning kan avpassas genom ett vetenskapligt handlingssätt och att det 
metodiskt går att ordna en bestämd inlärning. Detta kallas för programmerad 
undervisning. Den programmerade undervisningen kan ske på olika sätt. Han 
syftar då dels på en form av förprogrammerade böcker. Dessa böcker har 
inbyggda frågor, svar och anvisningar för hur läsaren skall göra om svaret är 
inkorrekt, och så vidare. Det andra Skinner syftar på är så kallade 
undervisningsmaskiner, vilka han även utvecklade de första av. De första 
undervisningsmaskinerna var uppbyggda så att eleverna fick vrida på en rulle 
och då fick fram en fråga som de skulle försöka besvara, i nästa vridmoment 
kunde de se om de svarat rätt och på detta vis få ”feedback”.  Skinner såg 
positivt på framtidens teknologiska möjligheter och han menade att man 
genom hans metoder att organisera förstärkning kan åstadkomma en formning 
av organismers beteende. Skinner menade också att maskinerna är effektiva 
och att lärarna inte är det, han sa att maskinerna kan programmeras individuellt 
och därför anpassas till den enskilda individens inlärningsförmåga samt 
inlärningstakt. Han menade därigenom inte att läraren blir överflödig utan att 
läraren mer effektivt kan utnyttja tiden för lärande.76

4.4.3 Maslows Motivationsteori 
Abraham Harold Maslow (1908–1970) var en amerikansk psykolog och 
professor vid Brandeis University i New York 1951–69. Maslow menade att 
det är motivationen som är den psykologiska grunden, utifrån vilken vi handlar 
som vi gör, och att man utifrån detta med olika motivationsteorier kan få hjälp 
till att förstå varför människor handlar på ett visst sätt. 77Maslow presenterade 
på 1950 talet sin behovstrappa, vilket är en motivationsteori indelad i fem olika 
hierarkiska steg, även kallat för Maslows behovshierarki. Nationalencyklopedin 
beskriver nivåerna så här: 

 
1), kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) 
behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande. Maslow antog att först 
när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå viktiga78

                                                 
73 Källa Nationalencyklopedin (2006-04-23) Skinner 
74 Espen Jerlang (1992:160) utvecklingspsykologiska teorier 
75 Espen Jerlang (1992:162) utvecklingspsykologiska teorier 
76 Espen Jerlang (1992:172) utvecklingspsykologiska teorier 
77 Espen Jerlang (1992:183) utvecklingspsykologiska teorier  
78 Nationalencyklopedin (2006-04-23) behovshierarki 
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För att tillfredställa sitt behov av kunskapsutveckling kan det vara bra att 
använda sig av multimediala instruktionsmetoder för att bättre motivera 
eleverna. Huruvida detta påstående är av relevans eller ej hoppas vi att 
informanterna kan ge svar på.    

4.4.4     Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk pedagog och utvecklingspsykolog, 
född och verksam i Schweiz.  Piagets mål med de teorier som han arbetade 
fram var att kunna ge en helhetsbeskrivning av det mänskliga förståndet och 
genom detta också förstå det. Han ansåg att det väsentliga hos alla organismer 
är självregleringen, alltså att organismer ständigt anpassar sig efter sin omvärld. 
Utgångspunkten för sitt antagande om självregleringen hämtar Piaget från 
biologin.  Två begrepp som Piaget beskriver är assimilation samt 
ackommodation:79 

 
assimilation, i utvecklingspsykologin en process som enligt Piaget innebär att barnet 
med hjälp av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av omvärlden och införlivar 
dessa med redan tidigare gjorda. Upplevelserna bearbetas således på basis av barnets 
egna tidigare erfarenheter80

ackommodation… Ordet kan också beteckna en psykisk förändring som möjliggör 
anpassning till verklighetens krav. I Piagets teori innebär det att barnet förändrar sina 
tankestrukturer för att kunna möta ändrade förhållanden.81  
 

Piaget ansåg att man borde lägga vikt vid att barnet tillägnar sig allt genom den 
egna aktiviteten samt att aktiviteten utgår från barnets eget intresse. Vidare att 
barnet skall vara socialt alltså att interaktion, tankeutbyte samt handlingsutbyte 
gynnar aktiviteten. En eventuell strukturell styrning från pedagogens sida skall 
innehålla en utmananing av sinnet, och det skall det inte handla om en 
programmering eller inlärning av färdig kunskap. Slutligen skall 
kunskapsinlärningen inte skiljas ut från det deltagande livet.82  

4.4.5    Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en sovjetisk (rysk) psykolog, som anses ha haft 
stor betydelse för den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken. 
Vygotskijs utgångspunkt var att människans nedärvda reflexer och 
psykologiska funktioner blir annorlunda, och förkovras, genom de verktyg som 
kulturen har att ge. Genom att tillägna sig ett kulturellt existerande sätt att 
handla och fundera förbättrar och reformerar människan de psykiska 
funktionerna, såsom tänkandet, uppfattningsförmågan och minnet.83

Vidare menade Vygotskij att:  
 

All psykologisk utveckling utgår från ett gemensamt handlande där individen lär sig 
att behärska dessa handlingar för att sedan kunna utföra dem själv. Skillnaden mellan 
det som individen kan utföra själv och tillsammans med andra kallade han den 
närmaste (proximala) utvecklingszonen. V. ansåg att det fanns en nära och ömsesidig 
relation mellan tänkande och tal genom att tänkandet uttrycks och kommuniceras 

                                                 
79 Espen Jerlang (1992:202) utvecklingspsykologiska teorier 
80 Nationalencyklopedin (2006-04-23)  assimilation 
81 Nationalencyklopedin (2006-04-23) ackommodation   
82 Espen Jerlang (1992:230) utvecklingspsykologiska teorier 
83 Nationalencyklopedin (2006-04-23)Vygotskij Lev  samt  
Espen Jerlang (1992: 241-248) utvecklingspsykologiska teorier 
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genom språket. Tanken söker sin gestaltning i ordet, varigenom en spänning 
uppkommer mellan tanke och ord84

 
Vygotskij räknas till en av grundarna inom modern psykologi.85  
      Kan det tänkas att det finns en motsvarande effekt åt andra hållet där text 
och bild förädlar en tanke hos eleverna. Om man använder sig av multimedia i 
undervisningen menar Mayer, att man uttrycker sig på ett kraftfullare vis 
genom nyttjandet av flera informationskanaler.   

4.5 Didaktiska metoder för multimedial 
instruktionsmetodik  

Här visas ett axplock av områden med metoder som kan användas inom 
multimedial instruktionsmetodik. Det gäller att se den samverkanseffekt som 
de kan bidraga med. 

4.5.1 Multimedia integration 
Läroplanerna86 för skolans arbete säger att lärare skall använda olika former av 
utbildningsmaterial i sin undervisning. Vid en svensk undersökning från Luleå 
Universitet 1999, som behandlar multimedia som integreras i skolarbetet, 
menar Stefan Alanentalo följande: 

 
Resultatet visade att eleverna fått bättre kunskaper men framförallt att deras intresse 
ökat i de ämnen där de fått arbeta med multimedia integrerat i de vanliga 
lektionerna.87

 
Detta bekräftas av Sharp, som tittar på hur lärare kan integrera multimedia i 
klassrummen. Hon säger att olika lärstilar gynnar kunskapsinhämtande och ju 
fler sinnen som är inblandade desto mer ökar engagemanget.88 Ökat 
engagemang leder till aktivt lärande, vilket är eftersträvansvärt enligt Lpf 94.89

4.5.2 Distansstudier och IT 
De senaste decennierna har medfört en utveckling inom distansutbildning. Det 
har blivit lättare att studera på distans, då kommunikation mellan studenter och 
lärare sker via IT.  Internet som informationskälla, och cd rom och liknande 
finns tillgängligt. Distansutbildningar har funnits i Sverige sedan 1898 då 
Hermods korrespondensinstitut grundades. Detta var mycket framgångsrikt 
fram till 1970 talet. Sedan kom andra skolformer att byggas ut ytterligare så 
som Komvux och högskolor.  Distansstudier går ut på en självstyrning i form 
av sträng regelstyrning där eleverna själva väljer tid och plats för arbetet med 
studierna. Hermodskurserna ansågs föredömliga i den undervisande 
pedagogiken.  De enskilda kurserna var indelade i 20 olika ”brev” om ca 20 
sidor var med tillhörande text och övningsuppgifter samt självförhörsfrågor. 
Som avslut på kursen fick man skicka in uppgifterna till Hermods för rättning, 
om Hermods godkände fick man gå vidare. Detta var ett sätt att ge eleverna 
                                                 
84 Nationalencyklopedin (2006-04-23) Vygotskij Lev  
85 Espen Jerlang (1992: 241-248) utvecklingspsykologiska teorier 
86  Skolverket (2006-05-05) Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (  
87  Luleå Universitetsbibliotek (2006-05-05) Examensarbete Pedagogutbildningarna / 1999:084   
88 Sharp, Vicki F (2002) Computer education for teachers – integrating technology into 
classroom teaching  
89Skolverket (2006-05-05) Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna   
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feedback.  Brevmetodens uppdelning tillgodosåg även en lagom mängd 
information.90   

4.5.3 Interaktiv kunskapsinhämtning  
I en studie av experimenten i ett vetenskapscenter visar resultaten att 
interaktivitet är en viktig faktor för att öka lärobeteendet hos besökarna. 
Tydliga instruktioner om hur de olika stationerna skall användas har betydelse 
för att man skall få en lärande effekt. Man föreslår också att vetenskapscentras 
experimentutformning har mycket att lära ut kring sättet att tänka inom 
undervisning i skolan. Demonstrationer med verkliga element har verkligen 
stor betydelse för helhetsförståelsen.91  

4.6 Scherps skolutveckling ur 
instruktionsmetodikens perspektiv  

Scherp menar att skolutveckling främst är en fråga om förändring som sker 
lokalt på skolan eller i en del av den eller i områden av den. Detta kan ske 
exempelvis mellan lärare i arbetslag. En viktig faktor är att det är 
kunskapsbaserade medvetna förändringar genom lärande. Skolutveckling är 
fokuserad på lärprocessen och lärmiljön. Problemområdet för skolutvecklingen 
ur instruktionsmetodikens perspektiv är att optimera och maximera 
kunskapsinhämtningen hos så många som möjligt, för att nå en godtagbar nivå 
på kunskaperna för alla.92

     Scherps perspektiv på skolutveckling är problembaserad och har lärarens 
vardagsproblem och dilemman som utgångspunkt. Scherp menar vidare att 
skolans utvecklingsprocess i huvudsak är en problemlösningsprocess. 
Kvaliteten vill man skall öka och den ökningen är beroende på hur man löser 
problemen. Att skapa goda lärmiljöer för lärare med utgångspunkter i de 
upplevda vardagsproblemen leder till ökande fördjupad kunskap.
      Scherp menar att mål och resultatstyrning utgår ifrån alltför rationalistiska 
och instrumentella utgångspunkter, som inte passar in i skolans komplexa 
miljö. Faran är att lärare bakbinds på grund av sin arbetsbelastning och den 
ökande komplexiteten i skolan, så att de arbetsuppgifter som åläggs lärare 
successivt hindrar lärarna från att dela upp målen i lagom stora delmål. 
Delmålen delas upp i allt mindre enheter och jobbet blir att hinna med att 
uppfylla alla dessa små mål, så att man helt tappar sammanhang, och på så sätt 
tappar kontakten med verkligheten utanför den målstyrda skolan. Fokus på 
delarna ”osynliggör” helheten.93

                                                 
90Egidius, Henry (1999) Pedagogik för 2000-talet.  
91Kristel Mõistus(2004  Pupils' Interaction with the Exhibits According to the Learning Behaviour Model  
92 Berg, G. , & Scherp, H-Å. red.(2003).Skolutvecklingens många ansikten.  
93Berg, G. , & Scherp, H-Å. red. (2003:31). Skolutvecklingens många ansikten.  
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     Erfarenhetslärande är den viktigaste faktorn för hur en lärare formas att 
lägga upp sitt sätt att leda en undervisning. 

 
Figur: Scherps erfarenhetslärande 94

Man följer en aldrig avstannande spiral av erfarenheter. Med utgångspunkt i 
agerandet följer en reflektion, där man kan ta in andras erfarenheter också. I 
slutsatserna av denna reflektion erhålles lärdomar, som tas med till planeringen 
av nästa moment av agerande. Därefter börjar man om igen från början, fast 
nu på en bättre nivå. Så är tanken, men det finns en fara i det här. Det är en 
konserverande metod, som enbart bygger på det som redan varit. Klyschan Så 
har vi alltid gjort får kanske för stor betydelse. Det kanske hämmar hela 
skolutvecklingen att man inte tar in mer nytt utifrån. Den skolutveckling som 
sätter fart på spiralen är genom att anamma den rektangulära rutan och ta in 
Forskningsresultat och andras erfarenheter. Genom att bearbeta det gentemot 
den egna kontexten skapas stark positiv skolutveckling. 
     Dialogen kan enligt Scherp ses som en förståelsefördjupning, samt 
meningsskapande av lärprocesser. Vidare syftar dialogen till 
förståelsefördjupning av vad andra förstår, och det är däri skillnaden ligger 
mellan diskussioner, då diskussioner handlar om en att övertyga andra om att 
det egna perspektivet är det som är det optimala och klanderfria. Genom att 
använda olika medier kan man med fördel skapa ingångar till en fruktsam 
dialog. 
    Scherp talar om hur skolutveckling lokalt på skolor bör gå till: 

1. Den problemskapande eller utvecklingsstiftande fasen. 
Här skapas en identifiering av de dilemman som vardagen i skolan ger. Genom 
problematiseringen av verksamheten skapas en nödvändighet av förändring 
som man är ute efter. 

2. Den problemlösande eller förändrande fasen. 
Här fokuserar man på handlingar och metoder som förändrar i syfte att 
utveckla skolan, och eliminera de i den första fasen skapade problem. 95

 

                                                 
94 Berg, G. , & Scherp, H-Å. red. (2003:38). Skolutvecklingens många ansikten.  
95 Berg, G. , & Scherp, H-Å. red. (2003). Skolutvecklingens många ansikten.  
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5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i två huvuddelar. Den första är informanternas 
intervjurespons, och den andra är informanternas användningsgrad av 
multimediala hjälpmedel. Man kan med fördel läsa valda delar ur resultatet, då 
om endast delar av de olika informanternas svar intresserar den enskilde 
läsaren. Våra synpunkter framkommer ur diskussion och analys av resultatet.   

5.1 Informanternas intervjurespons  
Nedan redovisas svaren från de intervjuade personer som har medverkat i 
denna undersökning. De ordagranna frågorna finns att läsa i Bilaga 1.  

5.1.1 Informant A 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:  

Distansutbildningarna sker i dagsläget via olika lärcentra (6-7 stycken). I 
samband med undervisningen från lärcentra använder man sig av en 
videokonferensanläggning kallad Telebilden.   
    Via de olika lärcentra man samarbetar med har studenterna fått träffas i olika 
basgrupper. Ur lärarperspektiv har det varit bra att jobba på detta sätt, dock 
med viss brist på närvarokänsla från de deltagande eleverna, detta då de 
”gärna” undviker att synas inzoomade i närbild. Vissa elever har uttryckt att de 
gärna vill ha en mer fri undervisningssituation. Med det menas fria i tid och 
rum på individnivå, då träffarna på lärcentra varit tidsatta. Föreläsningar har 
streamats96 och även ibland spelats in så att elever haft möjlighet att följa dessa 
efteråt.  
     I undervisningen används inte någon form av instruktion, utom möjligtvis i 
inledningen av utbildningen, för att ge grundläggande information om hur 
materialet skall användas. Studiehandledning är en form av instruktion som 
skickas ut men det händer väldigt ofta att eleverna inte tittar på dessa, utan i 
stället under utbildningens gång tar kontakt, och ställer frågor gällande den 
givna instruktionen.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär, svar på frågor 
gällande vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband 
med undervisningen samt svar på frågor gällande användandet och 
tillämpningen av multimedia i undervisningen:   

Inom området för medicinsk vetenskap i bland annat Uppsala, ligger man långt 
fram gällande multimedia i undervisningen. Ett samarbete finns mellan 
Högskolan Dalarna och Uppsala universitet.  
     Att streama lärare är oftast helt okej, men om man däremot vill spela in 
föreläsningarna så blir det mer känsligt. Copyright är en känslig fråga i 
sammanhanget.  
    På nätet har man kört duggor, vilket har varit bra, som ett hjälpmedel för att 
eleverna skulle få en statuskontroll.  
    I åhörarkopior finns det en viss problematik. Studenterna tar det ofta för 
givet att man skall få ut åhörarkopior, och om man har gästföreläsare, vilka ofta 
inte har åhörarkopior, blir studenterna besvikna över detta.  

                                                 
96 Inspelning för direkt web-publicering. 

 24 



    Till hösten kommer man att gå ifrån samarbeten med olika lärcentra.  
Kommunernas budgetar har gjort att det inte går att erbjuda den service som 
tidigare fanns tillgänglig på samtliga lärcentra. Marratech är det verktyg som 
kommer att användas istället. 
    När det gäller distansutbildningarna så skiljer de sig inte från de 
campusförlagda, de är en rak översättning som bedrivs på distans.  
    Producer gillades inte. När man gjorde ett fel var man tvungen att starta om 
hela stycket. 

5.1.2 Informant B 
• Följande är svar på frågan gällande instruktioner i undervisningen och 

vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:  

Använder olika material till ständiga produktioner, samt vid kursinstruktioner. 
• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  

Ingen särskild innebörd, men associationer drar jag med olika programvaror 
bild och olika saker. Jag använder uttrycket kommunikationsverktyg i stället. 

• Svar på frågor gällande användandet av multimedia i undervisningen:  
Att med verktygen och i realtidskontakt diskutera kursinnehållet. Att informera 
på nära håll. Alla uppgifter hanteras lika på campusförlagd utbildning kontra 
distansutbildning. E- post är det absolut bästa medlet för kommunikation, och 
det är mestadels skriftlig kommunikation som gäller. 

• Svar på frågor gällande tillämpningen av multimedia i undervisningen:   
Texter ändvänds ofta, då som utdrag.   
DVD används ofta vid start och för att inspirera. Ljudkällor används ofta och 
detta för att skapa en känsla vid olika beskrivningar.  
     Bilder används mycket till att typologisera, samt mycket gestaltningar. 
Mycket OH bilder, det är lättast och lättillgängligt.  
     Det är inte nödvändigt så att det innebär något positivt med förändring. 
Man skall inte undervärdera gammal undervisning. Tavlan tillhör 
favoritverktyget.  
När det gäller ny teknik tycker jag att fotokanonen är ett superbra verktyg, 
detta p.g.a. av att man kan visa saker ur böcker och bilder och man slipper 
copyright lagen vilket är helt fantastisk och dessutom slipper man onödiga OH 
kopior. 
     När det gäller visning av bilder så är det viktigt att man även ger eleverna en 
kopia på bilden så de inte glömmer bort den. De får en känsla när de har den i 
handen.  
    Om man skulle ha fler kanoner skulle det nog snarare störa, men tanken att 
man kan jämföra två bilder är bra, men det handlar om att man är väl 
förberedd och det viktigaste är att studenterna hänger med i undervisningen.   

5.1.3 Informant C 
• Följande är svar på frågor gällande vad man använder sig av för 

utbildningsmaterial i samband med undervisningen, svar på frågor om 
vad man anser att multimedia innebär samt svar gällande användandet 
och tillämpningen av multimedia i undervisningen:  

Goda exempel. Sinnligheten att till exempel låta elever lukta på en sten kan 
vara bra för att stimulera andra sinnen. Förmågan till analogi (likformighet), 
vissa elever höjer ögonbrynen för synkrona möten när det gäller lärcentra. 
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Variation förhöjer, det handlar om sinnlighet. Bildens förmåga. Interaktivitet 
kan ofta få ett egensyfte vilket inte är något positivt. Och så en berättelse om 
den bästa redovisning jag någonsin har varit med om. Det var en elev som kom 
in och skulle berätta om Alaska. Vad eleven gjorde var att han la handen på 
overheadprojektorn och knöt handen lär tummen peka upp så att hela handen 
illustrerade Alaska, på detta vis hade eleven fått hela klassens uppmärksamhet.  
     Animation är något som icke fungerar i Marratech, copyright är ett problem 
vid nätbaserad undervisning och man kan inte hävda citaträtten i samband med 
internet publikation.   
     Sinnesintrycken i ett klassrum gör att det är svårt att undervisa via nätet 
kontra i ett klassrum.  
     Direktföreläsning är att föredra.  För att kringgå copyright är fria bilder att 
föredra. Om man vill förmedla något via film behöver man oftast inte visa hela 
filmen utan kan fokusera på att visa en sekvens då de allra flesta ungdomar 
ändå har sett nästan allt som går att se, det kan vara värt att ha i åtanke, det 
spar tid och ger en bra effekt.  
     Learning objekts.  Lärobjekt  Kursnavet är ett nationellt centrum för 
flexibelt lärande. Under www.forskning.se ligger det frekvenser ur 
vetenskapslandet.  
     Jag startade 1991 med datorer i klassrummet det handlar om att vara 
förtrogen med internet/nätet. Slutligen tycker jag att man skall ge kort tid i 
utgångsläget och sedan spä på med mer allt eftersom istället för att släppa tiden 
fri. 

5.1.4 Informant D 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Ja, jag använder instruktionen i undervisningen i samband med att jag ger 
instruktioner kring tekniken och applikationer samt kring hur man gör 
uppgiften. En muntlig förståelse är viktigt. Tydliga exempel på instruktioner är 
när jag startar igång en ny kurs.  
      I samband med Marratech har jag inte instruerat innan utan låtit det 
komma allt efter tiden. Det skulle annars bli för mycket information ut på en 
och samma gång. Det är bättre att avvakta och se.    

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Det har tappad sig betydelse. Förr fanns det ett stort intresse multimedia och 
uppslagsverk som Grolier Multimedia Encyclopedia.  Annars tycker jag att 
begreppet står för att man har allt samlat, en kombination av medier. Men det 
är ju inget begrepp som man höjer ögonbrynen för.  

• svar på frågan gällande användandet av multimedia i undervisningen.  
Multimedia byrån och 1990 tal.  

• Svar på frågan om informanten använder multimedia i undervisningen 
var ja. Det som sedan följer är svar på frågor gällande vad man 
använder sig av för utbildningsmaterial i samband med undervisningen, 
svar på frågor om vad man anser att multimedia innebär samt svar 
gällande användandet och tillämpningen av multimedia i 
undervisningen:  

Den undervisning som jag bedriver är fokuserad på traditionell litteratur, men 
kontakten med eleverna är mycket viktig. Den första tanken var att jag 
använder mig av multimedia i undervisningen, men när jag tänker efter så gör 
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jag nog inte det. Men det finns en tanke att det skall användas mer i 
undervisningen i framtiden.  
     Jag använde mycket video i samband med ungdomsskolan. Man kan titta på 
en bild som förstärker. PowerPoint använder jag mycket lite, det kan kännas 
som en begränsning att man ser andras presentationer, då de är så bra i mångt 
och mycket. Nivåskillnader är ett hinder. Det handlar om att inte hämma folk, 
att inte skapa en ”tröskel”.  
      Jag har använt mig av dvd som filmvisare. 3D animeringar ligger längre 
bort, det handlar om okunskap om möjligheterna.  
     Internet använder jag på daglig bas, mest för eget bruk. Det handlar om 
konkreta tips om sidor för användning och att presentera kurser på webben 
med mera. 
      Drömläget är att man kan använda många kanaler och få eleverna aktiva 
genom till exempel PowerPoint, tavlan, en god stämning, humor och ett gott 
klimat. Katastrofen är när man förlorar kontrollen över medierna och 
presentationen blir sämre på grund av att tekniken låser sig.  
     Det finns en stor skillnad mellan Gymnasieskolan och Högskolan, på 
Högskolan är undervisningstiden mer begränsad. Det finns mindre tid till 
faktisk undervisning, detta gör att det lätt blir att man kör sina seminarier och 
utgår ifrån att studenterna har läst in sig på ämnet.  Seminarietanken innebär 
inte att läraren skall vara styrande.  
     Slutligen blev jag lite ställd av frågorna, då tankegången inte riktigt låg där.  

5.1.5 Informant E 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Instruktion står för hur lektionen skall ske, det handlar om att man in 
inledningsskedet ger en instruktion till exempel på ”dagens lektion” och detta 
kan ske både skriftligt och muntligt.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Tavlan, pratar samt via förberett skriftligt material.  

• Svar på frågan vad multimedia i undervisning är: 
Multimedia är allt från video till dator och PowerPoint. Det är ett större 
begrepp än man tror.  

• Svar på frågan om man använder multimedia i undervisningen:   
Det jag använder i min undervisning är PowerPoint  

• Svar på frågan: Hur/varför använder du multimedia i undervisningen? 
samt beskrivning av tillämpandet:  

I min undervisning befinner sig eleverna på olika nivåer. Det vore mycket bra 
om man kunde använda sig av PowerPoint för att slippa gå igenom grammatik, 
som då eleverna själva skulle kunna titta på genom ett interaktivt system, och 
då ha detta som ett återkommande moment. 
     Olika förklaringsmodeller i PowerPoint är bra, på www.lektion.nu finns 
mycket hjälpmedel.  

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera bäst med 
multimedia i undervisningen:  

Att ha en positiv attityd och ha tro på att eleverna kommer med hjälp när det 
gäller den tekniska utrustningen, det är bra. 
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• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera sämst för dig med 
multimedia i din undervisning, samt övriga kommentarer:  

Om det tekniska krånglar är det inte roligt. Multimedia och så är nog kopplat 
mycket till ämnen, jag tror att det är fler och fler som går tillbaka till overhead.  

5.1.6 Informant F 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Definitivt använder jag instruktioner. Det är mest böcker som används, men 
det beror vad jag jobbar med. Mycket finns att hämta på nätet. Tekniska 
sammanställningar av teknisk information, instruktionen handlar om att på ett 
pedagogiskt sätt visa saker.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Multimedia ger mig dåliga vibbar, själva ordet är förstört av folk som inte vet 
vad de talar om. Interaktiva medier låter mycket bättre tycker jag. Annars är ju 
innebörden bara att det är flera medier  

• Svar på frågorna angående vad multimedia är i undervisning och om 
hur man använder multimedia i undervisningen:  

I undervisningen finns det faktiskt en CD rom som jag använder det är 
branschfolk som har skrivit den och det är en bra inspirationsbok i vilken man 
kan hoppa fram och tillbaka, det går att göra mycket med den. Men nackdelen 
är att boken ”ligger på skärmen”.  
    Vi har även en annan inspirationscd från ett branschföretag, via vilken 
eleverna kan få inputs.  

• Svar på frågan gällande tillämpandet av multimedia i undervisningen:  
En gång tänkte jag lägga upp nya PowerPoint så att eleverna kunde få gå in och 
kolla för att få inspiration, men det finns ju böcker att inspireras ur.  

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera bäst med 
multimedia i undervisningen:  

När man skall starta nya avsnitt då använder man den lilla multimedia som 
finns komprimerad i undervisningen. Det handlar då om metodgenomgång.  

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera sämst för dig med 
multimedia i din undervisning, samt övriga kommentarer: 

 Det värsta är när multimedia blir betraktat och används på ”det fula viset”, 
med dåliga animationer där fula gubbar flaxar med armarna. Det blir som en 
rörlig overhead.  

5.1.7 Informant G 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Ja, absolut jag använder mycket instruktioner, det är egenproducerat material i 
pappersform samt instruktionsmaterial som jag håller i huvudet. Och tanken 
finns på ett interaktivt instruktionsmaterial.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
 Multimedia är allt interaktivt  

• Det som nedan följer är svar på frågor gällande vad man använder sig 
av för utbildningsmaterial i samband med undervisningen, svar på 
frågor om vad man anser att multimedia innebär samt svar gällande 
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användandet och tillämpningen av multimedia i undervisningen. Här 
finns även övriga kommentarer:  

Multimedia används inte så mycket på grund av att tekniken saknas, det saknas 
en fast projektor det finns för lite material på skolan.  
     Jag använder mig av drama för att visa vad som kan hända i olika situationer 
och skulle gärna vilja använda mig av grafiska illustrationer och 3d animationer 
men kunskapen saknas. Via Internet söker vi upp exempel som visas för 
eleverna så att de skall få inspiration.  
     Det interaktiva tjänar två syften, dels ett repetitionssyfte där man kan återge 
en lektion som en elev har missat. Det andra syftet är att man kan visa föräldrar 
var eleverna skall lära sig på ett kortfattat vis och man kan snabbt visa vilka 
olika delar som ingår i kursen, man kan visa eleverna själva vilka framsteg de 
gjort under utbildningens gång. Jag har en tanke att eleverna i höst skall få köra 
en PowerPointportfolio och att man kan dela in olika projekt som de kör i 
olika perioder på ca 4 veckor som de får redovisa i sin portfolio.   
     Ett drömscenario är att man även kan samköra detta mellan olika ämnen.  
     Tekniska problem är det enda som kan framkalla den sämsta situationen i 
multimediala instruktioner.  
     Vi körde ett projekt som kallades ITIS, men de tillförde aldrig de resurser 
som vi behövde för att fortsätta. Vad vi fick var en Laptop som man fick köpa 
ut efter tre år för 400 kr, vad vi behövde var en multimediavagn. Det är tyvärr 
så att man måste driva saker själv om det skall hända något, när det gäller 
rektorer och skolchefer.  Chefer och skolledare skulle vara mer vana vid att 
driva olika slag av projekt.  

5.1.8 Informant H 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Instruktioner använder jag absolut i undervisningen, och då i samband med 
studiehandledning i form av en portfolio som talar om hur de skall arbeta och 
det lägger jag upp på Fronter. När jag arbetar med katederundervisning handlar 
det om att instruera så hur studenten själv skall kunna få fram sitt material. På 
en kurs berättar jag vid introduktionen hur kursen skall gå till och två veckor 
senare får eleverna en kund som de skall arbeta med och utifrån vad de då 
behöver för kunskap får de beställa kunskapen och så får de den levererad. Det 
handlar om att leverera en tjänst.  Detta tycker jag är det ultimata kontrasten till 
traditionell undervisning. När det gäller tjänster finns det en metafor, om man 
ger någon en biljett till en Ålandskryssning så handlar det inte enbart om att ge 
biljetten och sedan nöja sig vid det. Att man faktiskt talar om all 
kringinformation vilka skall med på resan, avsikter med resan vägbeskrivning 
tider och så vidare. Väl på färjan slutar inte tjänsterna man får diverse 
information och inte bara en kort notis med ett nummer på hytt, det handlar 
om allt som finns tillgängligt och att det skall förmedlas som en tjänst.  
     Tanken är att eleverna nästa år skall få söka sin egen kurslitteratur.  

• Det som nedan följer är svar på frågor gällande vad man använder sig 
av för utbildningsmaterial i samband med undervisningen, svar på 
frågor om vad man anser att multimedia innebär samt svar gällande 
användandet och tillämpningen av multimedia i undervisningen. 
Dessutom finns här andra tankar som informanten hade, som kan vara 
av intresse:  
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Multimedia är medier i många olika former, en helhet av flexibilitet och 
engagemang. Studenterna skall få skaffa sig kunskap på så många olika sätt som 
möjligt, jag försöker att få in det i min kurs som jag håller.    
Det finns ett ökat intresse för att tillgodogöra sig saker på mobila planet. Vi har 
den nya iPod generationen kontra de som inte vill höra talas om iPod.  
     I samband med uppbyggnaden av webben byggdes det in en webbfunktion 
för inställda lektioner. Eleverna kunde då få ett meddelande via telefon för att 
få sådan information, och slippa åka längre sträckor i onödan. Ett intresse har 
funnits för att hitta en minsta gemensam nämnare, och att man skall kunna 
lyssna på föreläsningar på ”tunnelbanan”. Allt egenproducerat material tillhör 
läraren i fråga, så det finns egentligen ingen problematik i frågan gällande 
copyright. Problemet kan dock bli att den enskilda läraren inte vill publicera sitt 
material då det tekniskt sätt är så att läraren i fråga äger materialet. Det är inte 
helt okomplicerat att få lärare att gå med på multimedialt lärande då det 
innebär att deras föreläsningar kommer att finnas sparade. Det största hindret 
ligger på det psykologiska planet. En liknelse man kan göra är personen som 
äter en Yoghurt. Det är helt okej att äta den, men när man är klar så vill man 
att den ska bort, man vill inte kunna titta på det om och om igen. 
     Det kan ofta handla om att prova gränser, men det är ändå mötet som är 
det viktigaste. Det skall vara roligt på föreläsningar. Jag har bland annat tappat 
en hel låda med pennor för att studenterna skall få lite show. Eller kört ett kort 
drama när jag låtit gylfen vara öppen en hel föreläsning. Vid slutet talar man 
om att man gjort det avsiktligt, det kan då finnas ca 8-10 personer som sett det 
under föreläsningen. Grejen är att det kan bli svårt att släppa loss i en 
multimediasituation.  
     Mötet gör att man kan få en tvåvägskommunikation men det handlar om att 
man skall se det hela som en tjänst. Det måste få vara en helhetsbild, SVT:s 
generator är ett totalt irritationsmoment då de utger sig för att vara ett 
debattforum, men att de sedan har en generator och som selektivt väljer ut vad 
som skall stå i deras forum, så får det absolut inte vara. Man kan inte utge sig 
att vara något som man inte är, eller säga att man har en tjänst som man inte 
håller till godo med.  
     Många har inte möjlighet att läsa på distans och det kommer alltid att finnas 
folk som vill mötas.  
    När det gäller pedagogiska verktyg vill jag delge ett litet tips. Jag lär mig ca 
60 elevers namn på två veckor detta ger en otroligt bra respons längre fram, 
samt att man tar och talar mer om individen, det finns en fördel i dynamiken. 
Sen måste det synas att man tycker om ämnet. 
    Om man behärskar ett område kan det lätt bli så att man inte vill riskera sitt 
goda undervisningssätt på grund av teknik som man inte är insatt i.  
    Allt som vi gjort på ett flexibelt sätt har blivit ifrågasatt. Men det handlar om 
målet och så länge man når dit så är det ju bra, når man målet så är ju resten 
”SO WHAT”.   
    Vi lever i ett multimedialt samhälle och det handlat om att den 
administrativa    
biten måste hänga med, och inte ligga i snigelfart. Det blir då en kontrast i vilka 
utbildningar man erbjuder och hur det administrativa samspelet fungerar. I 
dagsläget finns ca 30 % av den här högskolans utbildning på distans.   
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5.1.9 Informant I 
• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 

och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Jag använder instruktioner, självklart. Jag ger både skriftliga och muntliga och 
om det inte fungerar för någon enskild individ så får man arbeta vidare med 
det.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Multimedia är olika saker, så som tavla, bildkanon, PowerPoint, OH, tavla, 
Whiteboard med mera.  Multimedia är allt. 

• Svar på frågan gällande användandet av multimedia i undervisningen:  
I undervisningen är det olika presentationsformer både för mig och för mina 
elever. Eleverna använder sig av multimedia i samband med redovisningar, 
användargraden är mycket beroende på dem själva.   
     I och med GY 07 kommer det att bli en mer integrerad bild, till exempel 
kommer svenskämnet att innehålla datakunskap. Problematiken ligger i att få 
kollegor att utbilda sig inom området.  

• Svar på frågan angående varför man använder multimedia i 
undervisningen:  

Det ger variation och man kan tillgodose flera olika lärstilar genom multimedia. 
Jag använder mig inte så mycket av läroböcker.  

• Svar på frågan gällande tillämpandet av multimedia i undervisningen:  
Jag använder mig av pingpong till alla kurser, allt material finns där och 
eleverna kan då se allt, samt att man har allt under kontroll. Principen är helt 
lysande, samt för att rapportera är det helt kanon. Jag ger utbildning i 
Pingpong. På teknikprogrammet och elprogrammet, på matematiken används 
det som information. Elever och kollegor har möjlighet att komma in på 
Nationalencyklopedin och andra uppslagsverk oavsett var de befinner sig, bara 
de har tillgång till en dator med Internet. När det gäller användandegraden så 
ligger det stora skillnaden på individplanet. Det går att göra animationer och 
grejer och man kan bestämma vad och vilket material man vill ha.  

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera bäst med 
multimedia i undervisningen:  

Det är bra när man kan låna en multimediavagn men det bästa vore om 
utrustningen fanns mer lättillgänglig. Och så skulle det finnas ett trådlöst 
nätverk. Det har hänt mycket de senaste åren vad det gäller användandet av 
multimedia i undervisningen.  

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera sämst för dig med 
multimedia i din undervisning, samt övriga kommentarer: 

Det är svårt att hitta negativa saker med multimedia, men det är inte så kul att 
läsa hela böcker ifrån en datorskärm. I övrigt så finns det inget som jag vill 
tillägga frågestunden.  

5.1.10 Informant J 

• Följande är svar på frågorna gällande instruktioner i undervisningen 
och vad man använder sig av för utbildningsmaterial i samband med 
undervisningen:   

Ja, jag använder instruktioner i min undervisning. Mitt material som jag 
använder i samband med dessa instruktioner är egenproducerat och jag 
använder mig mycket av OH. 
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• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Multimedia är när man gör presentationer med multimedia, det finns elever 
som presenterar, man behöver ju egentligen inte kunna göra det själv jag har 
dock gått en liten kurs, men andra använder det mer.  

• Svar på frågorna angående vad multimedia är i undervisning och om 
användandet samt hur man använder och tillämpar multimedia i 
undervisningen:  

Jag känner mig osäker på det. Egentligen det är en rädsla för den tekniska 
biten, samt att det är lite krångligt att boka multimediavagnen. Detta gör att 
man inte spontant arbetar utifrån multimedia. Overhead gör att man kan ha allt 
material förberett och det är bra.   

• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera bäst med 
multimedia i undervisningen:  

Bäst skulle det väl fungera vid redovisningar.  
• Svar på frågan: När fungerar/hur skulle det fungera sämst för dig med 

multimedia i din undervisning, samt övriga kommentarer: 
Vet inte vad som är det sämsta men det beror nog på att jag inte använt det vid 
instruktioner, det är enklare med tavla och så.  Fortbildning är något som 
saknas, det skulle vara mer av det, så man slipper arbeta med allt sånt på 
fritiden. Om man skall använda sig av multimedia handlar det om att se 
fördelarna, annars kommer man inte att göra det. Att se nyttan är av stor vikt.    

5.1.11 Informant K 

• Svar på frågan om man använder sig av instruktioner i undervisningen:  
Ja, instruktioner används, och då i form av förslag till eleverna vad det gäller att 
de skall arbeta med samt hur man skall jobba. Jag använder mig av olika 
former, en del finns nedskrivet och sen använder jag mig av NetOp School 
vilket jag har väldigt positiv erfarenhet av. Negativt kan det vara om det inte 
funkar, men det är övervägande bra. Jag använder det främst till Cad 
undervisningen, men även vid andra program. NetOp School fungerar bra till 
bland annat PowerPoint, Excel med flera.  

• Svar på fråga om vad man anser att multimedia innebär:  
Multimedia det är när man blandar olika källor till exempel ljud och bild. Jag 
använder mig av det.   

• Svar på frågan gällande användandet av multimedia i undervisningen: 
Användningsområdet är lite begränsat på grund av att det tar tid. Det är främst 
i samband med projektarbete som jag använder mig av multimedia då eleverna 
har lite längre tid, de arbetar under ett år med sina projektarbeten.  Eleverna 
skall ju kunna framställa sina arbeten och de får inte bli för stora, det är därför 
som det inte går att ha för mycket multimedia i dem. Men sen beror det även 
på hur mycket eleverna hinner med.  

• Svar på frågorna om hur man använder sig av multimedia, för- och 
nackdelar med multimedia samt övriga kommentarer: 

Jag använder mycket trämodeller samt andra riktiga saker och prylar i min 
undervisning.  
     När det gäller NetOp School så finns det många fördelar, alternativet är ju 
en laserkanon och då har man inte alls samma funktioner. En laserkanon 
kräver att man skall förbereda och se till att den fungerar och boka den och så 
vidare. Men NetOp School finns ju redan tillgängligt och det finns en fördel i 
att man låser elevernas datorer, annars kan det lätt bli att uppmärksamheten 
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rikas mot den egna datorn hos den enskilda eleven, medan man kör 
laserkanonen, NetOp School tar bort den faktorn helt.  
     I undervisningen använder jag mig av 2d ritningar, 3d perspektivritningar, 
riktiga modeller, samt färdiga modeller i cad miljö som eleverna kan vrida och 
titta på, och så beskriver ord både muntligt och skriftligt, det är lättare att gå 
från 3d modell till papper än tvärt om. 
    NetOp School fanns på skolan när jag började. Det var en kollega som hade 
startat med det, men det är inte så utspritt, kanske beror det på att det inte 
fungerade så bra med alla program när det var nytt, men nu funkar det bra. En 
ytterligare aspekt som gör det bra att använda är tiden, då man kan gå in och 
visa en speciell grupp fem personer ett moment som de alla har kört fast på, 
ska man gå runt till alla fem och det bara tar 3 minuter blir den totala tiden 
utan NetOp School 15 minuter, om man istället visar i NetOp School så tar det 
3 minuter, och så kan man lägga tiden på andra elever och få en effektivare 
undervisning som gynnar alla.  
     Visst finns det nackdelar med programmet så som att det inte funkar rent 
tekniskt ibland, men då är det bara att ta den genomgången vid ett annat 
tillfälle, eller på annat vis. Det är väl det som kan vara negativt. Men man testar 
oftast gentemot en fiktiv elev innan man kör sin lektion och på det viset vet 
man bättre var riskerna finns. 
     Jag har lärt mig mycket på egen hand.  
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5.2 Informanternas användningsgrad av 
multimediala hjälpmedel  

Informanternas användningsgrad av olika former av multimediala hjälpmedel i 
sin undervisning besvarades ur svaren på fråga nummer 6, dessa svar är 
sammanställda och redovisas i nedanstående tabell.97   
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97 Bilaga 2 redovisar informationen om hur diagrammet är skapat. 
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6 Diskussion och analys av 
resultat 

Vi kommer under detta kapitel att diskutera och analysera efter följande 
ordning. För att få en gynnsam skolutveckling med hjälp av de resultat våra 
intervjuer har givit oss börjar vi med att knyta an till attitydundersökningar som 
stödjer vårt resultat. Därefter analyserar vi informanternas svar och knyter an 
till teorier och observationer. Vi avslutar kapitlet med en djupare analys av 
begrepp som framkommit ur intervjuerna.    

6.1 Skolutvecklingsperspektiv 
Scherp´s skolutvecklingsprofil ger en bild av att man genom ett jämförande 
perspektiv mellan olika organisationer i skolan får en bra insikt om var insatser 
bör göras. Genom att använda sig av KK-stiftelsens undersökning kan man 
motivera en ökad utbildning inom området för multimedia på 
lärarutbildningen, och att detta skulle innebära skolutveckling. Om man vill ta 
till vara de röster som kommit till tals i denna undersökning kan man använda 
resultaten för att förändra synen på multimedial metodik inom 
lärarutbildningen. Gör man inte detta mister man en chans till skolutveckling. 

6.2 Attitydundersökningar av multimedias 
användning i dagens skola 

Vi har tagit del av annan befintlig forskning gällande attityder kring IT i skolan. 
Det är av stor vikt att de här är så nya undersökningar som möjligt, eftersom 
utvecklingen inom området är väldigt snabb. Genom den kvantitativa 
attitydundersökningen vi studerat stärks vår tolkning av resultaten vi får lokalt. 
För att verifiera validiteten av det urval vi gjorde, och se huruvida 
informanternas attityder överrensstämmer med undersökningar gjorda på ett 
större antal individer, är också jämförelsen viktig. Attitydundersökningen visar 
tydligt att det finns ett behov av att öka förståelsen för hur man använder 
multimediala hjälpmedel i skolan idag. 

6.3 Analys av intervjuresultat 
De öppna frågorna användes vid intervju med lärare och lärarstuderande. Alla 
informanter har varit medvetna om att deras medverkan i detta arbete skett 
helt anonymt och att de själva styrt över sin egen medverkan under intervjun.   
     Vi har delat in intervjuresultaten i olika begreppsområden och samlat det 
under fyra olika rubriker. De olika områdena har beröringspunkter så att man 
kan få olika perspektiv ur samma svar ibland. 

6.3.1 Begreppen instruktion och multimedia  
De begrepp som vi först analyserade var multimedia och instruktion. Det är 
intressant med informanternas markant olika uppfattningar rörande dessa 
begrepp. 
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6.3.1.1 Instruktionsbegreppet 

När det gäller frågan om lärarna använder instruktion i sin undervisning 
framgår det ur resultatet lite olika bilder på dels användandet med även övriga 
tankar, bland annat hur man ser på begreppet instruktion och vad det innebär. 
Under den teoretiska bakgrunden har begreppets innebörd tydliggjorts.  Det 
som nedan redovisas är några av informanternas kommentarer kring området:   

 
Instruktion står för hur lektionen skall ske, det handlar om att man i 
inledningsskedet ger en instruktion till exempel på ”dagens lektion” och detta kan 
ske både skriftligt och muntligt. Jag använder tavlan, pratar samt ger instruktion via 
förberett skriftligt material.  

 
Ovanstående informant använder alltså multimedial instruktion genom att 
prata och skriva på tavlan, jämför gärna tanken med Mayers cykelpump och 
tänk att där Mayer menar att det är svårare att komma ihåg något som man får 
beskrivet genom endast text.  
 
En informant sa till en början att instruktioner ej användes i samband med 
utbildningen, men sedan kom informanten på att instruktioner användes. Detta 
resultat kan tolkas som att det fanns en viss tveksamhet till ordet instruktion. 
Tolkningen sker då i utifrån betingning. Det skulle kunna vara så att 
informanten tidigare mött starka reaktioner på ordet instruktion.   

  
I undervisningen används inte någon form av instruktion, möjligtvis i inledningen av 
utbildningen för att ge grundläggande information om hur materialet skall användas. 
Studiehandledning är en form av instruktion som skickas ut men det händer väldigt 
ofta att eleverna inte tittar på dessa utan i stället under utbildningens gång tar kontakt 
och ställer frågor gällande den givna instruktionen. 

 
Intressant är att en annan informant hade en helt annan grundsyn till ordet 
instruktion, då informanten säger att:  

 
Instruktioner använder jag absolut i undervisningen, och då i samband med 
studiehandledning i form av en portfolio som talar om hur de skall arbeta…  

 
Gemensamt resultat är att alla informanter använder sig av instruktion i någon 
form. Om man tittar på ordets betydelse så som det beskrivits i teoridelen kan 
det tyckas högst naturligt att i undervisningssammanhang använda sig av 
instruktioner.   

  
Ja instruktioner används och då i form av förslag till eleverna vad det gäller att de 
skall arbeta med samt hur man skall jobba. Jag använder mig av olika former, en del 
finns nedskrivet … 
 
Jag använder instruktioner, självklart…   
 
Ja, jag använder instruktioner i min undervisning…  
 

Det samlade resultatet kring instruktionsanvändandet pekar på att 
användningsområdet har en relativt bred spännvidd. Detta är också helt i 
enlighet med multimedial inlärning och de teorier som Mayer har tagit fram.   

6.3.1.2 Multimediabegreppet 

Multimedia är ett ord som i vissa kretsar har en laddad innebörd. Detta är en 
tolkning gjord i samband med intervjuerna. En tes är att dess något skamfilade 
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rykte är något som uppkom under pionjärtiden för datorernas stora 
genombrott till allmänheten. De interaktiva CD-ROM98 produktioner som 
gjordes då lade beslag på ordet multimedia, för att det var paketerat och klart i 
en enhet. Associationen av multimedia i den formen har sedan dess kommit att 
bli dominant. På grund av datorernas prestanda och produktionernas kvalitet 
fick ordet multimedia en negativ klang, och har inte hämtat sig ännu. 
Multmediaproduktioner som fanns innan dess avsåg bildspel(med flertalet 
diaprojektorer) på flera skärmar med programkontrollerat ljus, video och 
synkronisering med ljud. Dessa kostsamma produktioner användes främst vid 
stora företagssammankomster. Idag är det främst museer som har 
multimediainstallationer i dess traditionella form. Den Svenska 
Multimediaföreningen,99 som fanns innan multimedias betydelse förändrades, 
har idag gått samman med Svenska Dataföreningen eftersom sanna 
multimediaproducenter i Sverige inte längre är så många. Kanske är det dags att 
ta tillbaka betydelsen av multimedia som den goda benämning det är för 
användning av flera informationskanaler. 
     Multimediabegreppets betydelse för informanterna tycks variera. Utifrån 
fråga 2 på bilaga 1, vilken rörde multimedias innebörd framgick bland annat 
följande:  
  

Multimedia har tappat sin betydelse. Förr fanns det ett stort intresse för multimedia 
och uppslagsverk som Grolier Multimedia Encyclopedia.  Annars tycker jag att 
begreppet står för att man har allt samlat, en kombination av medier. Men det är ju 
inget begrepp som man höjer ögonbrynen för. 
 
 Multimedia har ingen särskild innebörd men associationer drar jag till olika 
programvaror, bild och olika saker. Jag använder kommunikationsverktyg i stället.  

 
Det tycks som att en del av informanterna upplever multimedia begreppet som 
något som svalnat i sin betydelse. Om man tittar på vad Mayer menar med 
innebörden av multimedia i undervisningen och utgår ifrån hans forskning på 
området tycks det finnas en anledning att ”uppdatera” och släppa ”gamla 
tankar” kring begreppet.  
    En annan tolkning av resultatet är att de allra flesta informanterna är eniga 
om att multimedia är ett begrepp med vidd. Att begreppet har en vidd framgår 
även i den teoretiska bakgrunden, där multimediabegreppet redovisas.  
 

Multimedia är allt från video till dator och PowerPoint det är ett större begrepp än 
man tror.  
 
Multimedia det är när man blandar olika källor till exempel ljud och bild. Jag 
använder mig av det.   
 
Multimedia är medier i många olika former, en helhet av flexibilitet och engagemang. 
Studenterna skall få skaffa sig kunskap på så många olika sätt som möjligt, jag 
försöker att få in det i min kurs som jag håller.  
 
Multimedia är olika saker, så som tavla, bildkanon, PowerPoint, OH, Whiteboard 
med mera.  

 

                                                 
98 Compact Disc-Read Only Memory 
99 Multimediaföreningen (2006-05-05), Från årsmötet  04 03 02 
    Dataföreningen Multimedia E-learning Kompetens  
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Att släppa greppet och tankens reflektion kring hur en multimedial 
undervisningssituation är kan inte rekommenderas, i alla fall inte om man utgår 
ifrån Mayers multimedia princip.  

 
Multimedia är när man gör presentationer med multimedia, det finns elever som 
presenterar. Man behöver ju egentligen inte kunna göra det själv, jag har dock gått en 
liten kurs, men andra använder det mer.  

 
Om man istället liksom informanten ovan öppnar sig och låter eleverna bidra 
med sina erfarenheter och inte sätter sig i rollen som absolut expert, kommer 
man, i enlighet med Scherp, att utveckla sig själv och eleverna mer än om man 
inte använder sig av multimedia i undervisningen alls.   

 
I och med GY 07 kommer det att bli en mer integrerad bild till exempel kommer 
svenskämnet att innehålla datakunskap. Problematiken ligger i att få kollegor att 
utbilda sig inom området.  
 
Jag känner mig osäker på det egentligen. Det är en rädsla för den tekniska biten, 
samt att det är lite krångligt att boka multimediavagnen. Detta gör att man inte 
spontant arbetar utifrån multimedia.  

 
Den osäkerhet som informanten känner inför tekniken bottnar troligen i att 
informanten, liksom de lärarstuderande i KK-stiftelsens undersökning, känner 
en kunskapsbrist kring användandet av PowerPoint. En hoppfull tanke vore att 
nästa IT satsning liknande SIKT-projektet satsar på utbildning enligt bland 
annat Mayers teorier.  
 

Vi körde ett projekt som kallades ITIS, men de tillförde aldrig de resurser som vi 
behövde för att fortsätta. Vad vi fick var en laptop som man fick köpa ut efter tre år 
för 400 kr, vad vi behövde var en multimediavagn. Det är tyvärr så att man måste 
driva saker själv om det skall hända något, när det gäller rektorer och skolchefer.  
Chefer och skolledare skulle vara mer vana vid att driva olika slag av projekt.  
 
Fortbildning är något som saknas, det skulle vara mer av det, så man slipper arbeta 
med allt sånt på fritiden.  

6.3.2 Multimedia i undervisningen 
Gällande hur man använder sig av multimedia i undervisningen, samt hur 
användandet ser ut och vad det finns för tankar med användandet redovisas 
här resultat ur intervjuerna:  

 
Multimedia är allt!  
 
Det ger variation och man kan tillgodose flera olika lärstilar genom multimedia. Jag 
använder mig inte så mycket av läroböcker.  

 
 Att använda multimedia gynnar det holistiska synsättet kring lärstilar.  

 
Den undervisning som jag bedriver är fokuserad på traditionell litteratur, men 
kontakten med eleverna är mycket viktig. Den första tanken var att jag använder mig 
av multimedia i undervisningen, men när jag tänker efter så gör jag nog inte det. Men 
det finns en tanke att det skall användas mer i undervisningen i framtiden.  
 
Learning objects eller så kallade Lärobjekt är bra illustrationer som kan tillföras 
undervisningen. 
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I diskussioner med informanter framkom begreppet lärobjekt. Det framkom 
att lärobjekt är ett bra sätt att implementera multimedia i undervisningen på ett 
smidigt sätt. En lärares strävan efter att skapa egna läromedel gynnas genom 
lärobjekt där man kan plocka ihop objekt efter situation. Man behöver inte 
uppfinna hjulet när man kan använda redan färdiga hjul.      
 

I undervisningen använder jag mig av 2D ritningar, 3D perspektivritningar, riktiga 
modeller, samt färdiga modeller i CAD100 miljö som eleverna kan vrida och titta på, 
och så beskriver jag med ord både muntligt och skriftligt, det är lättare att gå från 3D 
modell till papper än tvärt om. 
 
Olika material i ständigt pågående produktioner. Kursinstruktioner.  

 
Att använda multimedia i undervisningen är något som kan gynna både lärare 
och elever samt bidraga till en ökad ämnesintegration. Man kan se en tendens 
att multimediala presentationer ökar variationen på redovisningar. Detta 
framgår även ur Mayers multimediala inlärningsteori vilken innebär att 
inlärningen ökar genom träning med hjälp av nya verktyg. 
  

I undervisningen är det olika presentationsformer både för mig och mina elever. 
Eleverna använder sig av multimedia i samband med redovisningar och 
användargraden är mycket beroende på dem själva.   

6.3.3 Didaktiska verktyg i undervisningen 
Ur informanternas information framkom olika didaktiska verktyg i 
undervisningen, det handlar här till stor del om sådant som informanterna sett 
som viktigt i sammanhanget didaktiska verktyg i undervisning.  
     För att få bättre kontroll över undervisningssituationen kan man använda 
sig av NetOp School101 som ett didaktiskt verktyg.  

 
När det gäller NetOp School så finns det många fördelar, alternativet är ju en 
laserkanon och då har man inte alls samma funktioner. En laserkanon kräver att man 
skall förbereda och se till att den fungerar och boka den och så vidare. Men NetOp 
School finns ju redan tillgängligt och det finns en fördel i att man låser elevernas 
datorer, annars kan det lätt bli att uppmärksamheten rikas i mot den egna datorn hos 
den enskilda eleven, medan man kör laserkanonen. NetOp School tar bort den 
faktorn helt.  

 
Faran i att vara inne i tekniken, som man lätt kan bli om man använder 
PowerPoint eller videokanon minimeras med NetOp School som ett 
kontrollverktyg över elevernas datorer, på detta vis kan man få en tydligare 
växling mellan ren föreläsning, som kan åstadkommas med PowerPoint, eller 
växling mellan ”Learning By Doing” och rena instruktioner.   
     Utvecklingen inom distansutbildningar har fokuserats på de tekniska 
möjligheterna. Dock tolkar vi ur resultatet att man inte har tittat lika grundligt 
på de didaktiska möjligheterna.   
 

Distansutbildningarna sker i dagsläget via olika lärcentra (6-7 stycken). I samband 
med undervisningen från lärcentra använder man sig av en 
videokonferensanläggning kallad Telebilden. 
 

                                                 
100 Computer-Aided Design 
101 Här kan man se vad NetOp School är. Klicka då på hyperlänken i texten eller om du inte 
läser detta dokument via en dator se kapitel Fjärrstyrningsverktyg längre ner.   
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Till hösten 2006 kommer man att gå ifrån samarbeten med olika lärcentra, då 
kommunernas budgetar har gjort att det inte går att erbjuda den service som tidigare 
fanns tillgänglig på samtliga lärcentra. Marratech är det verktyg som kommer att 
användas istället 

  
Lärcentra och Telebilden tycks vara på väg bort och ersättas med modernare 
distanskommunikationshjälpmedel. De individbaserade 
kommunikationshjälpmedlen finns numera mer lättillgängliga för gemene man. 
Lärcentras roll var bland annat att erbjuda videokonferenser med en teknik 
som var relativt kostsam. Distansutbildningen är i samband med lärcentra 
relativ, eftersom man i alla fall måste befinna sig på en given plats och tid. 
Detta betyder för en del studerande att de är tvungna att resa långt.    
  

När det gäller distansutbildningarna så skiljer de sig inte från de campusförlagda utan 
de är en rak översättning som bedrivs på distans. 

 
En reflektion kring ovanstående citat är att man inte tar tillvara på de 
multimediala didaktiska möjligheterna. Ibland är transformeringen från 
campusförlagd utbildning av så relativt låg kvalitet att den snarare utgör ett 
hinder snarare än en hjälp till studenten. Läsbarhet är ett grundkrav. Det är 
troligen därför som informanten nedan anser att distansstudenter har ett stort 
krav på kringmaterial som till exempel åhörarkopior.  

 
I åhörarkopior finns det en viss problematik. Studenterna tar det ofta för givet att 
man skall få ut åhörarkopior, och om man har gästföreläsare, vilka ofta inte har 
åhörarkopior, blir studenterna besvikna över detta.  

 
Att använda sig av videofilmad overhead skulle kunna liknas med talspråket 
”att gå över ån efter vatten.” Detta kan absolut lösas på ett bättre sätt.    

 
Vi lever i ett multimedialtsamhälle och det handlar om att den administrativa biten 
måste hänga med, och inte ligga i snigelfart. Det blir då en kontrast i vilka 
utbildningar man erbjuder och hur det administrativa samspelet fungerar.  
 
Det finns ett ökat intresse för att tillgodogöra sig saker på det mobila planet. Vi har 
den nya Ipod generationen kontra de som inte vill höra talas om Ipod. 
Distansundervisningen måste hänga med och tillhandahålla det som de studerande 
vill ha… 

 
Multimedia inlärning ger enligt Mayers multimedia princip utrymme för stora 
skillnader på individplanet, detta tydliggörs genom att det i en beskrivning av 
processer lämpar sig bra att använda sig av animerade sekvenser för att 
illustrera skeenden.    
 

… När det gäller användandegraden så ligger den stora skillnaden på individplanet. 
Det går att göra animationer och grejer, och man kan bestämma vad vilket material 
man vill ha.  
 
3D animeringar ligger längre bort. Det handlar om okunskap om möjligheterna.  

 
3D animeringar är enligt resultatet ett område som inte är så bevandrat, en 
trolig orsak kan vara att problematiken ligger dels i tidsåtgången för produktion 
av materialet samt en okunskap hos lärarna. En möjlig lösning skulle vara att 
nyttja lärobjekt.   
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Learning objects eller så kallade Lärobjekt är bra illustrationer som kan tillföras 
undervisningen. 

 
Vitsen med lärobjekt är delvis att man kan ta del andra lärares produktioner 
samt att man återanvända objekten för att optimera instruktionerna. Detta 
ligger nära de tankar som Skinner hade gällande sina undervisningsmaskiner. 
Det tycks troligt att Skinners tankar om kring förprogrammerade böcker med 
instruktioner kan ligga till grund för tanken bakom lärobjekt.   

6.3.4 Tillämpad Multimedia 
Tillämpningen, och vad som är gångbart och mindre gångbart i samband med 
multimedia i undervisningen, är ett område som väckte intresse hos 
informanterna. Nedan redovisas resultat och tankar kring dessa 
frågeställningar:  

 
Mycket OH bilder, för det är lättast och lättillgängligast.  
 
Multimedia och så är nog kopplat mycket till ämnen, jag tror att det är fler och fler 
som går tillbaka till overhead.  

 
Det finns en antydan i ovanstående uttalanden från informanterna 
som kan verka en aning konservativ. Ett sådant förhållningssätt 
gynnar inte skolutveckling.    

 
Om man behärskar ett område kan det lätt bli så att man inte vill riskera sitt goda 
undervisningssätt på grund av teknik som man inte är insatt i.  
 
Det är inte nödvändigt så att det innebär något positivt med förändring. Man skall 
inte undervärdera gammal undervisning. Tavlan tillhör favoritverktyget.  
När det gäller ny teknik tycker jag att fotokanonen är ett superbra verktyg, detta 
p.g.a. av att man kan visa saker ur böcker och bilder och man slipper copyright lagen 
vilket är helt fantastiskt och dessutom slipper man onödiga OH kopior. 

 
Ovan uttalande kan tolkas som ett tecken på vilja hos förändring, även om det 
initialt finns en vilja att hålla kvar vid sin ”gamla” traditionella 
katederundervisning. Det tycks alltså vara så att om man hittar nya didaktiska 
verktyg som fungerar bra i sin undervisning kan man bejaka den nya 
undervisningsformen.  

 
Bäst skulle det väl fungera vid redovisningar.  
I min undervisning i språk befinner sig eleverna på olika nivåer, det vore mycket bra 
om man kunde använda sig av PowerPoint för att slippa gå igenom grammatik som 
eleverna själva skulle kunna titta på genom ett interaktivt system. Då kunde man ha 
detta som ett återkommande moment. Man kan ju även låta elever repetera själva 
medan man handleder en annan grupp samtidigt. 

 
Citatet ovan visar tydliga innovativa undervisningsformer. Dessa nya metoder 
stämmer överrens med Skinners undervisningsmaskiner. Sättet som 
informanten beskriver ger möjligheter till individuell handledning och sätter 
den enskilde eleven i centrum.  

 
Det är bra att ha en positiv attityd och ha tro på att eleverna kommer med hjälp när 
det gäller den tekniska utrustningen. Jobbar man tillsammans går det.  
 
Det är bra när man kan låna en multimediavagn, men det bästa vore om 
utrustningen fanns mer lättillgänglig. Och så skulle det finnas ett trådlöst nätverk. 
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Det har hänt mycket de senaste åren vad det gäller användandet av multimedia i 
undervisningen.  

 
Alla former av tillfälliga lösningar med inblandad teknik för 
multimediaapplikationer får ett motstånd av tids och riskskäl enligt flera 
informanter. Det gäller att eliminera felkällorna och ihopkopplingstiden för att 
få det att fungera. Finns det minsta rädsla för att det inte skall fungera så kan 
det hända att man avstår helt. 

 
Vet inte vad som är det sämsta, men det beror nog på att jag inte använt det vid 
instruktioner, det är enklare med tavla och så.  
 
Om det tekniska krånglar är det inte roligt 
 
Visst finns det nackdelar med programmet NetOp School så som att det inte funkar 
rent tekniskt ibland, men då är det bara att ta den genomgången vid ett annat tillfälle, 
eller på annat vis. Det är väl det som kan vara negativt. Men man testar oftast 
gentemot en fiktiv elev innan man kör sin lektion och på det viset vet man bättre var 
riskerna finns.  
 
Det är svårt att hitta negativa saker med multimedia, men det är inte så kul att läsa 
hela böcker ifrån en datorskärm.  

 
Som vi kan utläsa ur resultatet ligger mycket i den egna inställningen och i 
attityder till vilja att försöka när det gäller tillämpad multimedia.  

6.3.5 Reflektioner kring multimedial didaktik 
Att multimedia väcker tankar kring didaktik är något som redan nämnts. Nedan 
redovisas ytterligare tankar som väckts hos de inblandande informanterna.  
     Vi anser att det viktigaste som Mayer hävdar med multimedia inlärning är 
att informationen går ut genom flera kanaler. Flera kanaler gynnar även olika 
lärstilar i enlighet med Dunn & Dunn. Genom att kommunicera med eleverna 
på olika sätt samtidigt kan man nå den effektivaste inlärningen, jämfört med 
traditionell didaktik, exempelvis katederundervisning. Detta framgår även ur 
Mayers ”Multimediala inlärningens kognitiva teori”.  
 

Drömläget är att man kan använda många kanaler och få eleverna aktiva genom till 
exempel PowerPoint, tavlan, en god stämning, humor och ett gott klimat. Och 
katastrofen är när man förlorar kontrollen över medierna och presentationen blir 
sämre på grund av att tekniken låser sig.  

 
Så som informanten beskriver det finns det ett behov av att 
undervisningsklimatet uppfyller den andra punkten i Maslows behovstrappa. 
En trygghet i att tekniken fungerar. Har man en positiv stämning i klassrummet 
borde inte tekniska problem betyda en katastrof. Genom den goda stämningen 
kan man förmodligen uppnå fler av Maslows grundläggande behovssteg.    
 

Om man skall använda sig av multimedia handlar det om att se fördelarna, annars 
kommer man inte att göra det. Att se nyttan är av stor vikt.    
 
Om man skulle ha fler kanoner skulle det nog snarare störa, men tanken att man kan 
jämföra två bilder samtidigt är bra, men det handlar om att man är väl förberedd och 
det viktigaste är att studenterna hänger med i undervisningen.   
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Om man behärskar sina multimediala verktyg så kan de utgöra ett bra 
komplement till varandra och inte bli en störande faktor, exempelvis relationen 
mellan PowerPoint och overhead. Man kan använda den ”gamla” 
overheadapparaten för lektionens innehållsförteckning. Eleverna kan bli trygga 
i vad som kommer att avhandlas under lektionen om man kan koppla tillbaks 
till tidigare avsnitt, samtidigt som man har fokus på PowerPointpresentationen. 
På detta vis kan man förklara ett mer komplext ämne/moment.    

 
Allt som vi gjort på ett flexibelt sätt har blivit ifrågasatt. Men det handlar om målet 
och så länge man når dit så är det ju bra, når man målet så är ju resten ”SO WHAT”.   

6.3.6 Presentationshjälpmedel och utbildningsmaterial  
Olika presentationsmedel i samband med multimediala instruktionen har dykt 
upp som ett resultat av den litterära forskningen, samt i samband med sökande 
på Internet via diverse sökmotorer. Som ett resultat av erfarenhetslärande i 
samband med intervjuer och observationer har det även framkommit 
information rörande presentationshjälpmedel och nätbaserade 
användarhandledningar. Detta, samt några av de presentationshjälpmedel som 
är användbara i samband med multimediala instruktioner och multimedial 
undervisning redovisas nedan. Det är en del att tänka på när man väljer 
hjälpmedel för presentationer. Det kan tyckas självklart i många sammanhang, 
men en del nya perspektiv och användningsområden kan hitta sina 
tillämpningar efter detta. 

6.3.6.1 Videoprojektor 

Videoprojektor har blivit allt vanligare förkommande i 
undervisningssammanhang. Den höga kostnaden för inköp och drift hindrar 
ett snabbt ersättande av befintlig teknik såsom exempelvis OH-projektorn. 
  

Det är bra när man kan låna en multimediavagn men det bästa vore om utrustningen 
fanns mer lättillgänglig. 

 
Informanterna pratar mycket om multimediavagn. Den kan innefatta olika 
hjälpmedel som till så stor del som möjligt är ihopkopplad för ett enklare 
handhavande. En videoprojektor finns ofta med i en sådan enhet. Av 
kostnadsskäl måste man ofta nyttja dessa multimediavagnar, men 
informanterna föredrar fast installation av planeringsskäl.  
    Fördelen jämfört med flera TV-monitorer är att uppmärksamheten riktas 
mot den gemensamma större bilden. Fokus på delar av bilden kan lätt göras 
med aktiv skuggning eller laserpekare. Den större flexibiliteten jämfört med en 
OH-projektor är bland annat rörliga bilder i olika format och att man även kan 
ta emot en skärmbild från en dator.  
     Med ökande ljusstyrka på videoprojektorn minskar behovet av att 
mörklägga rummet. Det blir lättare att interagera med alla elever i klassrummet 
om det går att ha ljuset på. En viktig handhavandefunktion är att ha 
direkttillgång till projektorns olika ingångar om man blandar olika 
medieformer. Om projektorn är menystyrd för ingångsbyte ger det inte ett 
smidigt professionellt uttryck vid framförandet. Meyer rekommenderar att man 
bör få större variation i undervisningsformen, så att blanda olika medier är bra 
ur flera aspekter. 
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I undervisningen är det olika presentationsformer både för mig och mina elever. 
Eleverna använder sig av multimedia i samband med redovisningar och 
användargraden är mycket beroende på dem själva.   

6.3.6.2 Ljudanläggning 

En ljudanläggning som är lätt att sköta är en förutsättning för att den skall 
nyttjas. Om ljudet används som tankeväckare kan den ge utlopp för friare 
fantasier gentemot en film med samma budskap. Ljud och ljudmattor kan 
skapa en stämning som kan vara förutsättningen för en känslomässig uppgift.  

 
Ljudkällor används ofta och detta för att skapa en känsla vid olika beskrivningar.  

6.3.6.3 Miljö för lärande 

Miljön i vilken man bedriver sin undervisning har stor betydelse för 
stämningen och känslan. Dessa faktorer har betydelse för motivationen hos 
eleverna. En instruktion används ofta som en start av ett projekt eller uppgift. 
Precis som ljudet användes som stämningsskapare här ovan så kan även ljuset 
ha en likadan effekt. Miljön har betydelse för att tillgodose olika lärstilar. Sharp 
menar ju att variationen gynnar motivationen, så att använda sig av ljuset kan 
vara en variation av betydelse, dels för att förändra klassrummets kontext och 
dels för att skapa rätt stämning för uppgiften. Exempelvis skapar dämpad 
belysning en biografkänsla inför uppgiften att analysera reklamfilm eller ett 
stearinljus kan användas när man inleder en uppgift med ljussättning. 
Nedanstående citat från en informant ligger inom området:  
 

Goda exempel är sinnligheten att till exempel låta elever lukta på en sten. Det kan 
vara bra för att stimulera andra sinnen. 

 
Följande informant använder sig också av känslans betydelse för att stärka 
inlärningsprocessen i form av bilder:  
  

När det gäller visning av bilder så är det viktigt att man även ger eleverna en kopia på 
bilden så de inte glömmer bort den. De får en känsla när de har den i handen.  
 

Nedanstående informant stärker sinnligheten genom trämodeller:  
 

Jag använder mycket trämodeller, samt andra riktiga saker och prylar i min 
undervisning.  

 
Ovanstående exempel ger en bild av hur man kan använda stämning, och hitta 
vägar att bryta skolans kontext, för att skapa en bild av en annan verklighet, 
som man vill försöka beskriva.  
    Av arbetsmiljömässiga skäl kan det vara värt att beakta ljusets betydelse. Det 
menar Anders Liljefors, professor i belysningslära.102

6.3.6.4 Video 

Det finns olika videovisualiseringshjälpmedel som är användbara i 
undervisning. Nedan redovisas några av dem som finns att tillgå på marknaden. 
I resultatet säger 80 % av informanterna att de använt DVD103 i sin 

                                                 
102 Anders Liljefors, professor i belysningslära. (2006-05-14) Ny ljushögskola  
103 DVD som ursprungligen stod för Digital Video Disc och senare för Digital Versatile Disc 
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undervisning. Av denna anledning redovisas nedan några av 
videovisualiseringshjälpmedlen. 

 
Jag har använt mig av dvd som filmvisare. 
 

DVD presenteras under rubriken interaktiva utbildningsmaterial, även om det 
vanliga användningsområdet för informanten ovan är linjärt enligt detta avsnitt 

• Dokumentkamera 
Om man vill ha en lätt övergång från traditionella läromedel, som till exempel 
overheadblad, till den ”nya tekniken” skulle man kunna använda sig av 
dokumentkamera. Detta då den visar reella ting och inte några elektroniska 
dokument. Det är närmast en fördel jämfört med att producera genomskinliga 
overheadblad.  
 

Jag känner mig osäker på det egentligen det är en rädsla för den tekniska biten samt 
ett det är lite krångligt att boka multimediavagnen, detta gör att man inte spontant 
arbetar utifrån multimedia. Overhead gör att man kan ha allt material förberett och 
det är bra.   

 
Dokumentkameran eller overheadkameran har flera fördelar gentemot 
traditionell overhead. Den visar föremål i färg. Inga speciella anpassningar av 
det skrivna materialet behövs. Det går att använda vanligt papper eller 
anteckningar. Om man pratar om en bok kan man visa den i verkligheten och 
det finns inga problem med copyrights. 

 
När det gäller ny teknik tycker jag att fotokanonen är ett superbra verktyg, detta 
p.g.a. av att man kan visa saker ur böcker och bilder och man slipper copyright lagen 
vilket är helt fantastiskt och dessutom slipper man onödiga OH kopior. 
 
• Videokamera 

För presentation live i realtid så kan man använda en fast videokamera eller 
dokumentkamera. Den har fördelen att förstora upp detaljer av små objekt så 
att alla kan se vad man instruerar, om man visar bilden på stor duk.  Vid 
exempelvis en instruktion i hur man brukar en videokamera kan det vara av 
stor fördel att visa handgreppen och hur reglagen ser ut. Genom att använda 
sig av kameran i realtid kan man enkelt interagera med eleverna, och repetera 
handgrepp som är svåra att förstå.  
     För återanvändbarheten så kan man spela in förloppet och producera en 
instruktionsfilm till ett senare tillfälle, eller till en annan grupp som skall gå 
igenom samma sak. Videokameran är mer flexibel är dokumentkameran om 
man vill variera bilderna, men dokumentkameran är snabbare att använda 
direkt. 

• VHS104 

En förproducerad videoinstruktion fungerar bra om man vill ha ett linjärt 
inlärningsförfarande. Vid pausning håller sig bandet på plats inför nästa tillfälle, 
för fortsättning då, även om det är på en annan plats vid ett annat tillfälle. Det 
fungerar dock inte om flera olika grupper skall använda samma material 
parallellt.  

6.3.6.5 Icke linjärt Utbildningsmaterial 

• CD-ROM105 
                                                 
104 Video Home System  

 45 



CD-ROM är inte något som informanterna använt mycket. 40 % medger sig ha 
använt, eller använder det i sin undervisning. Det verkar som om det har en lite 
dålig klang att använda den benämningen. Det för tankarna till dåligt 
producerade interaktiva utbildningsmaterial från början av 1990-talet eller 
tidigare.  

 
Det har tappat sin betydelse. Förr fanns det ett stort intresse för multimedia och 
uppslagsverk som Grolier Multimedia Encyclopedia.  Annars tycker jag att begreppet 
står för att man har allt samlat, en kombination av medier. Men det är ju inget 
begrepp som man höjer ögonbrynen för.  

 
Kanske var det för dålig prestanda på datorerna eller grafiken för att det skulle 
fungera tillfredställande. Sharp106 ger en hel del exempel på utbildningsmaterial 
som finns på CD-ROM107, men det är oftast för lägre åldrar och inte anpassat 
på svenska. Spel kan vara lärorika, men en stor del av det som är producerat på 
svenska är för yngre åldrar än målgruppen för den här undersökningen. 
Troligen ser man en övergång till andra medier som nätbaserade, eller DVD. 

• DVD108 
DVD-video är ett mycket lämpligt medium att använda sig av interaktivt. Den 
kapitelindelning som är möjlig gör det möjligt att vara interaktiv och visa 
instruktionsmaterial eller diskussionsmaterial helt efter elevernas behov eller 
efter hur diskussionerna i gruppen går. Det gäller ju förstås att läraren är väl 
förtrogen med materialet som finns att tillgå. Den snabba förflyttningen mellan 
dessa kapitel möjliggör ett icke linjärt förfarande och passar för elevgrupper 
som sinsemellan har olika förkunskaper. Samma material kan nyttjas på olika 
nivåer och är bra för att repetera inför nästa steg. Återanvändbarheten är bra 
och flexibel. Nackdelen gentemot ett videoband är att man måste hålla reda på 
exakt var man var om man vill utnyttja mediet linjärt, och fortsätta vid ett 
senare tillfälle.  

 
DVD används ofta vid start och för att inspirera. 
Bilder används mycket till att typologisera, samt mycket gestaltningar.   

 
DVD-video används således av den här informanten som inledning på 
instruktioner och för att aktivera ett nytt ämne. Det är inte interaktiviteten man 
är ute efter här, utan endast ett medium att leverera en film på. Det finns en del 
interaktiva instruktions DVD skivor och det som kan vara värt att nämna är en 
serie som heter Hantverksskolan från Bonniers.109 Om man analyserar dess 
funktionalitet så finner man att man mycket väl skulle kunna använda den för 
undervisning interaktivt. Den kapitelindelning som DVD skivan har ger 
möjlighet till en snabb överblick och längden på avsnitten är lagom för att ta ett 
moment i taget. Tydligheten med instruktionsfilm på det här sättet kan 
överträffa svårigheterna att visa ett moment på riktigt för ett större antal elever 
samtidigt. Den snabba interaktiva möjligheten med DVD möjliggör att ta om 
ett moment efter elevernas behov. Man kan göra grafiska förtydliganden i 

                                                                                                                            
105 Compact Disc-Read Only Memory 
106 Sharp, Vicki F (2002) Computer education for teachers – integrating technology into 
classroom teaching, Boston : McGraw-Hill, c2002 
107 Compact Disc-Read Only Memory 
108 DVD som ursprungligen stod för Digital Video Disc och senare för Digital Versatile Disc 
109 Bonnier Publications A/S, (2006), Snickare - utomhus 
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filmen som det blir svårt att göra i verkligheten. Det kan vara ett bra sätt att 
instruera innan man provar det praktiskt på egen hand. 

6.3.6.6 Presentationsprogramvara 

• PowerPoint 
PowerPoint används till 70 % hos informanterna. PowerPoint är en av de 
vanligaste programvarorna för presentation.  Dagens PowerPoint mjukvara 
innehåller större möjligheter och funktioner jämfört med långt tidigare 
versioner. Vissa av de funktioner som finns i PowerPoint idag fanns tidigare 
bara i produktionsverktyg, som till exempel Director    

 
Det jag använder i min undervisning är PowerPoint-presentationer. 
 
PowerPoint använder jag mycket lite. Det kan kännas som en begränsning att man 
ser andras presentationer då de är så bra. I mångt och mycket är nivåskillnader ett 
hinder. Det handlar om att inte hämma folk, att inte skapa en ”tröskel”.  

 
PowerPoint har idag funktioner som till exempel hyperlänkar och 
programmerbara händelseknappar. Det hjälper till att göra presentationerna 
mer interaktiva och situationsanpassade.    

 
Olika förklaringsmodeller i PowerPoint är bra, på www.lektion.nu finns mycket 
hjälpmedel.  

 
I en debattartikel av Cliff Atkinson baserat på en intervju med Richard E 
Mayer framkommer det att det finns över 400 miljoner kopior av programmet 
PowerPoint världen över110.  
 

For example, in designing a PowerPoint slide it is important to not present an 
overwhelming amount of information (i.e., coherence principle) and it is useful to 
have simple graphics to supplement words (i.e., multimedia principle). Finally, it is 
important to note that good design principles for inexperienced learners might not 
be the same as for experienced learners111. 

 
Det är alltså viktigt att man tänker på tydligheten när man designar 
instruktioner i PowerPoint. Rent och enkelt skall det vara enligt Mayer. Det 
skall inte vara för ren textinformation, utan en hjälpande grafisk illustration 
förbättrar lärandet. Man måste även anpassa innehållet efter mottagarna.  
    Det tycks alltså vara så att ett presentationsprogram så som PowerPoint är 
bland det bästa sättet att implementera multimedia principen.  

• Producer 
Av resultatet framgår att ingen av informanterna använde sig av programmet 
Producer. En av informanterna hade dock tidigare erfarenhet av mjukvaran. 

 
Producer gillades inte. När man gjorde ett fel så var man tvungen att starta om hela 
stycket. 

 
Det verkar dock som att informanten föredrar andra mjukvaruprogram för 
produktion av multimediala läromedel. Vi drar slutsatsen utifrån informantens 
svar att Breeze var lättare att använda.   

                                                 
110Sociablemedia The Cognitive Load of PowerPoint (2006-05-13)   
111Sociablemedia The Cognitive Load of PowerPoint (2006-05-13) 
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• Breeze   
Resultatet gav information om programmet Breeze.    

 
Breeze är en plugin som ökar funktionaliteten  hos PowerPoint. 

  
Breeze gör det möjligt att producera färdiga föreläsningar, det 
hanterar ljud och bild.  

6.3.6.7 Interaktiva produktionshjälpmedel 

• Director 
Ingen av informanterna har använt Director för att utveckla egna läromedel 
enligt resultatet. Det verkar vara så att det är ett verktyg som har varit med ett 
tag och används främst i samband med CD-ROM produktion. Presentationer 
skapas lättare med hjälp av PowerPoint numera. Den interaktivitet som man 
önskar i sin presentation kan åstadkommas i PowerPoint. Det kan vara så att 
Director är för komplext att använda för lärare i samband med eget 
läromedelskapande.  

• Flash 
Flash har blivit ett vanligare verktyg för att skapa snabba animeringar främst 
vid hemsidesproduktion. Det kan vara så att även där har Director tappat 
mark. 

• Word 
Ordbehandlingsprogrammet Word är allmänt utbrett inom skolans värld, och 
används flitigt. Men det är inte många som använder dess fulla potential. 
Hypertext är en bra möjlighet till interaktivitet och styrning, om man använder 
Word-dokument för instruktion. Genom att ge förinställda länkar till internet 
så kan man få eleverna inriktade åt rätt håll i sin informationssökning. Detta 
arbete innehåller exempel på hur detta kan gå till, se slutsatser, där vi samlat 
vidare information kring detta arbete och andra intressanta närliggande 
områden. För att illustrera hypertextens funktionalitet kan du trycka Control 
plus klicka här!  Observera att detta endast fungerar om du läser dokumentet 
via dator.      

6.3.6.8  Distanskommunikationshjälpmedel 

Det finns olika distanskommunikationshjälpmedel som är användbara i 
undervisning, nedan redovisas några av dem som finns att tillgå på marknaden, 
i resultatet där 72 % säger av informanterna att de använt 
distanskommunikationshjälpmedel i sin undervisning av denna anledning 
redovisas nedan några av dessa.  För portfoliobaserad instruktionsmetodik med 
instruktioner som de studerande kan följa på egen hand används av våra 
informanter några av dessa system.  

• PingPong 
PingPong är ett system för webbaserad lärplattform även ett så kallat LMS 
(Learning Manegement System). En lärplattform har oftast följande 
funktionshantering: hantering av användare, uppföljning och 
kursadministration. Det går även att integrera lärobjekt i PingPong.112  
det  

 

                                                 
112 PING PONG AB (2006-05-07) PingPong  
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Jag använder mig av pingpong till alla kurser, allt material finns där och eleverna kan 
då se allt samt att man har allt under kontroll. Principen är helt lysande och för att 
rapportera är det helt kanon. … elever och kollegor har möjlighet att komma in på 
Nationalencyklopedin och andra uppslagsverk oavsett var de befinner sig bara de har 
tillgång till en dator med Internet. När det gäller användandegraden så ligger den 
stora skillnaden på individplanet. Det går att göra animationer och grejer och man 
kan bestämma vad vilket material man vill ha.  

 
• Marratech 

Marratech är ett program vars grundtanke är att man skall kunna mötas via 
Internet och ha E-konferens. Man kan prata och höra med andra personer 
genom Marratech. Programmet innehåller en whiteboard där deltagarna kan 
skriva, samt öppna PowerPoint och Word-dokument etc.113   

 
Till hösten kommer man att gå ifrån samarbeten med olika lärcentras då 
kommunernas budget har gjort att det inte går att erbjuda den service som tidigare 
fanns tillgänglig på samtliga lärcentras. Marratech är det verktyg som kommer att 
användas 
  
Animation är något som icke fungerar i Marratech, copyright är ett problem vid 
nätbaserad undervisning och man kan inte hävda citaträtten i samband med Internet 
publikation.   

 
• Breeze 

Breeze är ett program som kan användas i flera syften dels som ett 
komplement till PowerPoint för att kunna producera lärobjekt på ett sätt som 
inte PowerPoint kan, vilket innebär att man kan spela in ljud och bild det är 
alltså en plugin som bifogar en ny meny i PowerPoint. Den andra delen i 
Breeze är lärplattform delen som innehåller i stort sett samma funktioner som 
de båda ovanstående Learning management systemen114   

6.3.6.9 Fjärrhandledningsverkyg 
• NetOp School  

Inledningsvis vill vi ta med vad en av informanterna säger om NetOp School: 
  

… och sen använder jag mig av NetOp School vilket jag har väldigt positiv 
erfarenhet av, negativt kan det vara om det inte funkar men det är övervägande bra. 
Jag använder det främst till CAD undervisningen, men även vid andra program. 
NetOp School fungerar bra till bland annat PowerPoint, Excel med flera.  

 
NetOp School är en dedikerad klassrumshandledningsmjukvara avsedd att 
hjälpa läraren i undervisningen med flertalet olika mjukvaror. NetOp School är 
ett ledarskapsverktyg utvecklat för att optimera instruktioner. Genom 
Flexibilitet kontrollerar läraren hur många och vilka som han vill visa sina 
instruktioner för. Det finns även möjlighet för läraren att gå in och titta på 
enskilda elevers skärmar via sin egen, och läraren kan även titta på flera elevers 
verksamhet via sin egen dator, vidare finns möjlighet för läraren att gå in och 
köra en visning i ett annat program. NetOp School Inkluderar flertalet 
intressanta funktioner den sista vi nämner här är att läraren ges möjlighet till att 

                                                 
113 Marratech (2006-05-07) Marratech  
114 Adobe Macromedia (2006-05-08)Breeze  
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blockera elevernas datorer vid undervisning för att få total uppmärksamhet och 
kontroll.115     

 
NetOp School fanns på skolan när jag började. Det var en kollega som hade startat 
med det men det är inte så utspritt, kanske beror det på att det inte fungerade så bra 
med alla program när det var nytt, men nu funkar det bra. En ytterligare aspekt som 
gör det bra att använda är tiden då man kan gå in och visa en speciell grupp fem 
personer ett moment som de alla har kört fast på, ska man gå runt till alla fem och 
det bara tar 3 minuter blir den totala tiden utan NetOp School 15 minuter, om man 
istället visar i NetOp School så tar det 3 minuter, och så kan man lägga tiden på 
andra elever och få en effektivare undervisning som gynnar alla.  

   
• Fjärrhjälpen 

Fjärrhjälpen som finns i Windows XP är ett hjälpmedel som främst riktar sig 
till support för en enskild dator och således är det begränsat till ett samspel 
mellan endast två parter.  

• Breeze 
Enligt ovan har även Breeze en funktionalitet för fjärrhandledning.  

6.3.7 Lärobjekt och andra nätbaserade multimediala läromedel 

Lärobjekt eller Learning objects som är den engelska benämningen innebär 
olika digitaliserade inlärningsmaterial som kan användas av elev/elever i 
samband med undervisning till exempel med hjälp av en lärplattform eller 
intranät. Definitionen är alltså inte helt strikt i sina ramar för att underlätta 
förståelsen av vad som avses med lärobjekt följer några exempel: PDF-
dokument116 innehållande en instruktion, arkiverad videokonferens möjlig att 
följa i efterhand, streamad videoföreläsning, en PowerPoint-fil innehållande 
föreläsningsstolpar.117   

 
Learning objects eller så kallade Lärobjekt är bra illustrationer som kan tillföras 
undervisningen. 

 
En av de stora fördelarna med lärobjekt är återanvändbarheten av 
undervisningsmaterialet som lärare producerar. Tanken är att man blir 
oberoende av tid och rum, samt att man kan återanvända sitt material 
återkommande år. En högre grad av autonomi på lärobjekten medför att man 
får en bättre chans för återanvändbarhet, till exempel genom att man 
återanvänder grundstommen för objektet men byter ut kontexten möjliggör 
man en större chans för användning och spridning av lärobjektet.118   

6.4 Multimedias betydelse för inlärning och 
begrepp 

Här diskuteras faktorer av betydelse för förmågan att lära samt något om 
varför multimedia kan användas för tidsbesparing. Vi tar även i detta kapitel 
upp presentationshjälpmedel och utbildningsmaterial såsom handledningar 
fjärrhandledningsverktyg för att nämna några av begreppen.     

                                                 
115 CrossTec Corporation (2006-05-08) Net Op School  
116 PDF står för Portable Document Format 
117 Högskolan i Jönköping (2006-05-05) Lärobjekt  
118 Högskolan i Jönköping (2006-05-05) Återanvändbarhet  
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6.4.1 Faktorer av betydelse för förmågan att lära 

Bland de utvecklingspsykologiska teorierna ligger det nära till hands att 
associera Skinners teori till multimedia i undervisningen och till hjälp för 
instruktioner. Skinner såg positivt på framtiden och det upplever vi att Mayer 
också gör. På sätt och vis kan man säga att Mayers animationer med till 
exempel cykelpumpen är en form av undervisningsmaskin, eller det nya 
begreppet lärobjekt. En animation av typ den som Mayer gör med sin 
cykelpump skulle lätt kunna användas som ett lärobjekt i en del av ett 
undervisningstillfälle.  
     När det gäller lärstilar så upplever vi att det till stor del handlar om att 
människan i grund är olika och att det handlar om att ta tillvara på detta. Alltså 
att man tar tillvara på de olika egenskaperna hos eleverna och ser det som en 
tillgång istället för en belastning. Detta tror vi är fullt möjligt med hjälp av 
multimedia i undervisningen samt multimediala instruktioner.   
     Vygotskijs utgångspunkt är att människan förkovras genom socialt och 
kulturellt samspel mellan människor. Med hjälp av kulturens verktyg förbättras 
uppfattningsförmågan och minnet. Detta menar också Mayer, genom att 
använda den multimediala kulturen. Vygotskij stod således inte hämmad i 
tanken för en kulturell utveckling. Utbildningskulturens förändring är här och 
multimedia kommer förmodligen att spela en betydande roll i framtidens 
undervisning. 
     Piaget hämtar sitt antagande om självregleringen från biologin. Assimilation 
är en process som innebär att man skaffar sig erfarenheter av omvärlden och 
med dessa bygger upp nya tankestrukturer. Vi tolkar Scherps erfarenhetsspiral 
så som att den anammar Piagets antagande om självreglering. Genom Mayers 
multimedia princip kan man använda flera informationskanaler samtidigt och 
på så vis effektivisera assimilationen.       

6.4.2 Diskussion kring vinsten av multimedial 
instruktionsmetodik och dess inverkan på mål och 
resultatstyrning 

Scherp menar ju att läroplanerna med mål och resultatstyrning utgår ifrån 
alltför rationalistiska och instrumentella utgångspunkter som egentligen inte 
passar in i skolans komplexa miljö. Faran är att lärare på grund av 
arbetsbelastning successivt bakbinds att dela upp målen i allt mindre delmål. 
Jobbet blir att hinna med att uppfylla alla dessa små mål så att man helt tappar 
sammanhang  

 
Fokus på delarna osynliggör helheten119

 
Vi kan nog tänka oss att till viss del hålla med Scherp i sitt resonemang, men 
om man tolkar målen i ett vidare begrepp så behöver man inte tappa helheten 
om man utgår ifrån den när man planerar och istället verifierar sin helhet 
gentemot målen. Genom att verka effektivare med hjälp av multimedial 
instruktionsmetodik kan den synergieffekten frigöra mer tid som kan användas 
för att komplettera helhetsintrycken och på så sätt motverka fragmentiseringen 
som Scherp varnar för. En slags helhet visas ju med variationen som 
instruktionerna framförs med om multimediala medel används. 

                                                 
119Berg, G. , & Scherp, H-Å. red. (2003:31). Skolutvecklingens många ansikten.  
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     Vi rekommenderar att använda detta examensarbete i samband med 
skolutvecklande arbete inom till exempel lärarlag. Lärande samtal och 
deltagande observationer med multmedial instruktionsmetodik som 
ämnesområde kan i enlighet med Scherp ge skolutveckling. Genom att 
anamma Scherps skolutvecklingsmodell applicerat på detta arbete kan man 
utveckla undervisningen för att förbättra den.   

6.4.3 Begreppens betydelse ur olika organisatoriska perspektiv 

Under undersökning med informanterna från olika organisationer kan man 
konstatera att begreppen har olika värdeladdning. Diskussionerna med 
utgångspunkt från begreppen valda i detta arbete har orsakat varierad svårighet 
för att skapa diskussion med ”rätt” inriktning. Det tycks tydligt finnas en 
skiljelinje mellan olika lärares yrkesspråk. Vi har även märkt en skillnad mellan 
humaniora och teknik, både på gymnasial utbildning och på högskolenivå.       

6.5 Slutsatser 
Syftet med detta arbete var att bidra till skolutveckling genom att lyfta fram 
didaktiska metoder inom multimedial instruktionsmetodik. Det finns mycket 
att säga inom området och vi hoppas att vi genom detta examensarbete bidragit 
till klargörande av olika begrepp som kan vara till nytta för att använda 
multimedial instruktionsmetodik.   
     I resultatanalysen kring attitydundersökningar har det framkommit att det 
stort behov av att lära sig arbeta med multimediala verktyg inom den Svenska 
lärarutbildningen. Vi rekommenderar därför att man med stöd av ovanstående 
teorier inser vikten av att implementera multimedia didaktik i undervisningen.  
     Informanterna medger att de behöver mer utbildning inom området, och 
det framgår även i resultatanalysen av presentationshjälpmedel att PowerPoint 
har tillräcklikt stor potential att täcka in stora delar av multimedial 
instruktionsmetodik om det används på rätt sätt med stöd av de teorier som 
framkommit i undersökningen. Så som målet med examensarbeten var så 
menar vi att den multimediala instruktionsmetodiken kommer att ha betydelse i 
framtidens undervisning.  
    Fastställandet av den nuvarande nyttjandegraden av multimedia i 
pedagogiska sammanhang har vi med hjälp av tabeller och andra 
undersökningar svarat på. 
    Att undersöka möjligheter att producera ett multimedialt 
undervisningsmaterial för spritt användningsområde har vi gett en inledning 
till. Detta finns med i ”Presentationshjälpmedel och utbildningsmaterial” 
nedan. Detta tillsammans med Bilaga 3 hoppas vi ger en god start för att 
komma igång med produktion av eget material för multimediala instruktioner. 
Det finns även tips på hur man kan använda andras förproducerade material.    

6.5.1 Presentationshjälpmedel och utbildningsmaterial  
Olika presentationsmedel i samband med multimediala instruktionen har dykt 
upp som ett resultat av den litterära forskningen samt i samband med sökande 
på Internet via diverse sökmotorer. Som ett resultat av erfarenhetslärande i 
samband med Intervjuer och observationer har det även framkommit 
information rörande presentationshjälpmedel och även nätbaserade 
användarhandledningar, detta samt några av de presentationsmedel som är 
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användbara i samband med multimediala instruktioner och multimedial 
undervisning redovisas nedan. 

6.5.1.1 Handledningar 

Atomic Learnings hemsida, där erbjuds information och instruktionsdokument 
för hur man arbetar med diverse program. För att komma till hemsidan Klicka 
här120eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator. 

6.5.1.2 Videoprojektor 

Den större flexibiliteten med en videoprojektor jämfört med en OH-projektor 
visar sig bland annat genom möjligheten att visa rörliga bilder i olika format, 
och att även ta emot en skärmbild från en dator. Med ökande ljusstyrka på 
videoprojektorn minskar behovet av att mörklägga rummet. Det blir lättare att 
interagera med alla elever i klassrummet om det går att ha ljuset på. En viktig 
handhavandefunktion är att ha direktaccess till projektorns olika ingångar om 
man blandar olika medieformer. Om projektorn är menystyrd för ingångsbyte 
ger det inte ett smidigt professionellt uttryck. Meyer rekommenderar att få 
större variation i undervisningsformen, så att blanda olika medier är bra ur 
olika aspekter.  

6.5.1.3 Ljusets betydelse 

För att se en liten film om hur man kan arbeta med Ljuset för att förbättra 
arbetsmiljön klicka här121 eller följ referensen och skriv ner adressen om du inte 
läser detta examensarbete via en Internetansluten dator.  

6.5.1.4 Presentationsprogramvara 

• PowerPoint 
För att se hur man kan arbeta med PowerPoint via handledning klicka här122. 
eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator. För att komma till PowerPoint 
hemsida klicka här123 eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte 
läser detta examensarbete via en Internetansluten dator.  

 
• Producer  

För att se hur man kan arbeta med Producer via handledning klicka här124. 
eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator. För att komma till Producers 
hemsida klicka här125 eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte 
läser detta examensarbete via en Internetansluten dator.  

6.5.1.5 Interaktiva produktionshjälpmedel 
• Director 

                                                 
120 Atomic Learning (2006-05-12) Web-based software training and support  
121 Anders Liljefors, professor i belysningslära. (2006-05-14) Ny ljushögskola  
122Microsoft (2006-05-12) PowerPoint Tutorials   
123Microsoft (2006-05-12) PowerPoint    
124 Microsoft (2006-05-12) Producer Tutorials  
125Microsoft (2006-05-12) Producer     
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För att se hur man kan arbeta med Director via handledning klicka här126. eller, 
följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via 
en Internetansluten dator. För att komma till Director hemsida klicka här127 
eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator.  

• Flash 
För att se hur man kan arbeta med Flash via handledning klicka här128. eller, 
följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via 
en Internetansluten dator. För att komma till Flash hemsida klicka här129 eller, 
följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via 
en Internetansluten dator.  

6.5.1.6 Fjärrhandledningsverkyg 
• NetOp School  

För att se hur man kan arbeta med NetOp School via handledning klicka 
här130. eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator. För att komma till NetOp School 
hemsida klicka här131 eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte 
läser detta examensarbete via en Internetansluten dator.  

• Fjärrhjälpen 
Fjärrhjälpen som finns i Windows XP är ett hjälpmedel som främst riktar sig 
till support för en enskild dator och således är det begränsat till ett samspel 
mellan endast två parter. För att se hur man arbetar med fjärrhjälpen klicka 
här132 eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator.  

6.5.1.7  Distanskommunikationshjälpmedel 
• Pingpong 

För att se hur man kan arbeta med Pingpong klicka här133. eller, följ referensen 
och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via en 
Internetansluten dator. För att komma till Pingpongs hemsida klicka här134 
eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator.  

• Marratech 
För att se hur man kan arbeta med Marratech klicka här135. eller, följ referensen 
och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via en 
Internetansluten dator. För att komma till Marratech hemsida klicka här136 
eller, följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta 
examensarbete via en Internetansluten dator.  

• Breeze 
                                                 
126Tutorialfind (2006-05-12) Macromedia Director  
127Adobe (2006-05-12)  Macromedia Director MX 2004  
128 Tutorialfind  (2006-05-12) Macromedia Director 
129 Adobe (2006-05-12) Flash Professional 8  
130 Rutgers Writing Program (2006-05-10) NetOp School  
131 CrossTec Corporation (2006-05-08) NetOp School 
132 Microsoft (2006-05-10)  Sök & visa tips  
133 PING PONG AB (2006-05-07) PingPong 
134 PING PONG AB (2006-05-07) PingPong 
135 Marratech (2006-05-07) Marratech  
136 Marratech (2006-05-07) Marratech  
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För att se hur man kan arbeta med Breeze klicka här137. eller, följ referensen 
och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via en 
Internetansluten dator. För att komma till Breeze hemsida klicka här138 eller 
följ referensen och skriv ner adressen om du inte läser detta examensarbete via 
en Internetansluten dator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Avslutande reflektion och förslag till 
framtida forskning 

Vi hoppas att det varit intressant att läsa detta examensarbete. Vi tror dock att 
det finns mycket mer att fördjupa sig i gällande multimedial 
instruktionsmetodik. Material som vi funnit intressant har vi sammanställt 
nedan och hoppas att det kan komma till nytta och inspirera till fortsatt 
forskning.  

6.6.1 Olika samlade handledningar 
Vi rekommenderar att titta lite närmare på vår Bilaga 3 närmare bestämt efter 
handledningsrubriken om man är intresserad av tutorials eller tips på hur man 
kan använda programmen.  För ytterligare hjälp kring olika program som kan 
vara till nytta i samband med multimediala instruktioner kan det vara värt att 
titta in på en del av de hemsidor som vi tagit med i denna examensarbete.  

6.6.2 Förslag till område för framtida forskning 
För att följa upp detta arbete rekommenderar vi vidare undersökning av 
lärobjekt och dess betydelse ur ett multimedialt inlärningsperspektiv. Det skulle 
även vara av intresse att få en utvecklad sammanställning av multimediala 
lärobjekt för instruktioner.  
    Vi tycker att det skulle vara fantastiskt med en vidareutveckling av fildelning 
inom lärobjekt som står till gagn för hela Sveriges samlade lärarkårer. Tänk dig 
tanken att alla lärare bidrar med ett multimedialt lärobjekt var. Det skulle 
innebära att dynamiska läromedel fanns tillgängliga via Internet i stort sett 
dygnet runt.    
     Vi som skrivit detta examensarbete är mycket glada för att ta del av dina 
synpunkter. Oss når du lättast på detta examensarbetes mailadress: 
 
multimedialinstruktionsmetodik@gmail.com
 

                                                 
137 Adobe (2006-05-12)  Interactive Tutorials  
138 CrossTec Corporation (2006-05-08) NetOp School 
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Det vore trevligt om du kunde skicka en rad bara för att tala om att du läst vårt 
arbete. Tack på förhand/ Peter och David 
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Bilaga 1 
 
Frågor till informanterna 
 
Hej vi vill ställa några enkla korta frågor kring pedagogiskt arbete i samband 
med vårt examensarbete i pedagogiskt arbete C. Vi önskar ta del av exempel på 
arbetsmetoder som fungerar i din undervisning.     
 
Namn_____________________ 
 
Yrke______________________ 
 
 

1. Använder du instruktioner i din undervisning? 
 
 

Om Ja vad använder du för utbildningsmaterial i samband med 
dina instruktioner?  
Om nej vad använder du för typ av lärometodik? (PBL) 
(genomgång av Pytagoras sats)  

 
2. Vad är multimedia för dig?  
 
3. Vad är multimedia i undervisning för dig? 
 
4. Använder du multimedia i undervisningen?  
 
5. Hur/varför använder du multimedia i undervisningen?  

 
6. Vad använder du eller har du använt följande i din undervisning 

 
i. Kroppsspråk   

 
ii. Drama  

 
iii. Text  

 
iv. Videoinspelning     

 
v. PowerPoint  

 
vi. Director  

 
vii. Net op school  

 
viii. Interaktiv CD Rom  

 
ix. DVD  

 
x. Pingpong / Fronter /Maratech   
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xi. Internet  

 
xii. Ljudkälla 

 
xiii. Overhead  

 
xiv. Bilder  

 
xv. Grafiska illustrationer/ 3d animation 

 
xvi. Övriga undervisningsmaterial och i sådant fall vad för 

något? 
 
 
 
 
 

7. Ur de ovan valda alternativen ge kortfattad beskrivning av ditt 

tillämpande i undervisningen. 

8. När fungerar/Hur skulle det fungera bäst för dig med multimedia i din 

undervisning? 

9. När fungerar/Hur skulle det fungera sämst för dig med multimedia i 

din undervisning? 

10. är det något du vill tillägga 

  

 

Vi önskar ett dig ett hjärtligt tack för din betydelsefulla medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 Lärare  Skolledare  Elever 
Underlättar elevers informationssökning  91 92 94
Ger naturlig datorvana 85 90 89
Ökar motivationen för skolarbetet  76 80 69
Stimulerar skrivprocesser  70 85 81
Ger möjlighet till stimulering av olika förlopp 70 69 61
Underlättar inlärning i skolan  65 76 73
Underlättar kommunikation mellan lärare och elever  64 75 52
Stimulerar kritiskt tänkande 53 40 56
Ökat samarbete mellan eleverna 34 45 38
Annat  52 57 32

Fördelar och hinder med IT i undervisningen
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Multimediaanvändningsgrad: 
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På grund av informanternas respons har vissa svar renderats ogiltiga. Se tabellen ovan.  
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Bilaga 3 
 
 
Tips och utgångspunkter för inspiration och fortsatt forskning 
 
Rubrikerna innehåller hyperlänkar till den viktigaste länken i gruppen 
 
Bakgrundsmaterial
Här kommer lite mer kringmaterial relaterat till multimedia i undervisning. 
 
Intervju med professor Meyer om multimedia av Cliff Atkinson 
Cognitive load of PowerPoint  
http://www.sociablemedia.com/articles_mayer.htm  
 
Ny teknik ger ”just nu-känsla” sidan 8 
http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_och_larande/IT_larnde_1_2006_lararutbild_publ.pdf
 
lärare behöver skapa sina egna läromedel 
http://www.kollegiet.com/teamplates/StandardPage.aspx?id=1084&IDnav=96
 
lärmiljön i sig som är det viktiga; digitala läromedel 
http://www.kollegiet.com/templates/StandardPage.aspx?id=804&IDnav=102
 
IT och lärande; grundmaterial från ITiS Delegationen  
http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/db/itl_grund/sum.html
 
Litteratur och forskning kring film och dramaturgi 
http://www.filmpedagogik.nu/weblink/weblink.asp?ModuleItemID=122&weblinkCategoryID=11  
 
Tips på handledningar och utbildningsmaterial
 
Återanvänd ditt lektionsmaterial: 
www.Lektion.nu
 
Kursnavet - En kursbank på Internet fritt tillgänglig för alla 
http://kursnavet.cfl.se/broker/portal/cfl/Login.aspx  
 
forskning.se har tips för lärare 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=1007
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=1025  
  
Gratis läromedel: läroverktyg handlar om material som inte är framställda i första 
hand som läromedel och hur man nyttjar det i undervisningen 
http://www.utbudet.com/
 
handböcker om att använda film i undervisning 
http://www.grutbildning.to/filmanu/  
 
Brittiska Filminstitutet, länkar för lärare 
http://www.bfi.org.uk/filmtvinfo/gateway/categories/education/teachers/  
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Mediapedagogisk LATHUND för lärare, filmpedagoger och kulturadministratörer 
Portal för mediapedagogik 
http://www.filmpedagogik.nu/documents/Material/Handledningar/Praktiska%20handlednin
gar/Lathunden%206%20mars%2006.pdf  
 
handbok om att använda spel i undervisning 
 http://www.futurelab.org.uk/research/handbooks.htm
 
Titta på webbtv från vetenskapslandet. Innehåller färdiga inslag som kan användas i 
undervisningen  
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=4601  
 
Utbildningsradion har en hel del program som kan användas i undervisningen 
http://www5.ur.se/ur/templates/page____11781.aspx  
 
Ljusets betydelse, se en film om ljusets roll 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89232
 
animationer att hämta 
http://www.animationfactory.com/#  
 
flashanimationer och annat 
http://www.flashfoundry.com/en/  
 
http://krazydad.com/bestiary/  
 
bildbank 
http://www.istockphoto.com/index.php  
 
mer bilder 
http://www.flickr.com/  
 
matcha färgen med rätt bild 
http://krazydad.com/colrpickr/  
 
Multimediaprogram allmänt
 
Multimediabyrån,  en portal med diverse matnyttiga handledningar exempel och 
material http://www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/frame.asp?i=112235
 
Fri multimediasite 
http://www.fritis.se/
 
Filmportal mm 
http://www.filmpedagogik.nu/  
 
Snagit ett litet program för att fånga bilder av sin skärm. Bra för att skapa eget 
material typ lärobjekt 
 http://www.techsmith.com/snagit.asp  
 

Lärobjekt
 
Bakgrund och teori kring lärobjekt:  
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http://www.reusability.org/read/chapters/hodgins.doc
 
http://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=eci/etechnologies
 
Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching 
http://www.merlot.org/Home.po

 
Fördelar med lärobjekt.   
http://www.sis.se/upload/631825554322818750.pdf  
 
organisation för standardisering av lärobjekt 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21  
 
Teknik 
 
Mindre och enklare projektorer , 500g projektor med Led lampa 
http://www.toshibatec-tnd.com/downloads/PM%2020060222.doc  
 
Dokumentkameror: 
http://www.telero.se/dokumentkameror_elmo.html  
 
eller: 
http://www.demovision.se/index.php?menu_id=5&PRODUCT_CAT_ID=62&PRODUCT_ID=   
 
 Dokumentkamera i taket 
http://www.elmoeurope.com/fileadmin/downloads/HVC1000XG_leaflet.pdf  
 
Programhandledningar
 
Tutorials 
http://www.tutorialfind.com/tutorials
 
Diverse handledningar och annat 
http://www.jonasweb.nu/sidor/surftips/dhtml_links.html  
 
PowerPoint 
Presentera med PowerPoint, en lathund på svenska 
http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5232/523276.pdf
 
Guider och templates till PowerPoint 
http://www.sociablemedia.com/thebook_resources.php4  
 
Flash 
http://www.adobe.com/tips/aft65presetanim/index.html
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