
MÄLARDALENS HÖGSKOLA,   2007-01-10 
ISB 
Lärarprogrammet 
Examensarbete C, 10p 
Kurskod: BY0150 

 Författare: Mohammed Tarzibachi 
 Handledare: Gunnar Berg 
 Examinator: Anders Garpelin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IT som pedagogiskt verktyg 
i undervisning  

– en fallstudie av en gymnasieskola 
 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA 
ISB 
 

   

 

(Denna sida har avsiktligt lämnats tom) 

 
 
 
 
 
 
 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA 
ISB 
 

 

Förord 
 
Jag vill tacka alla respondenter på Fröberg Gymnasiet (FG, påhittad namn av 
anonymitetsskäl) för deras tid och engagemang. Med deras deltagande har jag fått 
betydelsefull information om skolan och deras åsikter, vilket möjliggjort denna studie.  
 
På Mälardalens högskola vill jag tacka min handledare, Gunnar Berg för hans konstruktiva 
kritik som har gett mig idéer om hur jag skulle gå vidare med min undersökning. Hans stöd 
och vägledning har gjort att jag har kunnat förbättra och slutföra denna undersökning. 
 
Slutligen vill Jag tacka Herbert Söderling på Mälardalens högskola för litteraturtips och annan 
värdefull information som har varit till nytta i min undersökning. 
 
Mohammed Tarzibachi 

Västerås den 10 januari 2007   
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Titel: IT som pedagogiskt verktyg i undervisning. En fallstudie av en 

gymnasieskola  
 
Årtal: 2007  Antal sidor: 25 
 
 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare upplever IT som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. 
 
Metod: För att svara mot frågeställningarna i denna undersökning har en fallstudie 

gjorts på Fröberg gymnasiet. Den kvalitativa undersökningen har skett via 
besöksintervjuer med åtta strategiskt utvalda respondenter.  

 
Resultat:   Enligt respondenterna, i denna undersökning, finns det många fördelar med 

att använd IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen, men då måste det 
användas på rätt sätt för att vara till nytta i undervisningen. Att arbeta på ett 
traditionellt sätt har sina fördelar. Därför bör i undervisningen varvas med IT 
som hjälpmedel och med papper och penna som det är i den traditionella 
undervisningen. Lärarna ansåg även att IT är bra utifrån demokrati 
perspektivet.   

 
Slutsatser: Generellt har lärarna på FG en positiv inställning till IT som pedagogiskt 

verktyg i undervisningen, i alla fall när det fungerar. Vilket det oftast gör tack 
vare IT-administratören. Lärarna anser att om IT används på rätt, så kan det 
vara individanpassad, stimulerande, motiverande, lärorikt, effektivt och en 
viktig informationskälla, t ex Internet. Det är också ett bra 
kommunikationsverktyg i skolan och i samhället i övrigt, men dess betydelse 
ska inte överskattas, eftersom lärarens pedagogiska förmåga och hur den 
övriga organsiationen ser ut är lika viktigt. Detta om IT ska kunna användas i 
undervisningen i skolan. Många av respondenterna tycker att IT är bra 
verktyg, som underlättar arbetet både för lärare och elever, även om det kan 
vara belastande ibland. I och med de vinster som kan uppnås med IT som 
pedagogiskt verktyg kan det vara värt att använda IT i undervisningen. 
Lärarna i undersökningen är noga med att eleverna ska granska källorna 
kritiskt, speciellt från Internet. Lärarna handleder eleverna att de själva ska 
lära sig, alltså det metakognitiva. Bland eleverna har killarna större 
förkunskaper inom IT än tjejerna och ser tekniken i sig och dess funktioner, 
medan tjejerna är mer interesserade av hur IT ska användas som ett 
pedagogiskt verktyg. Pojkarna spelar mer datorspel än flickorna och flickorna 
chattar mer än pojkarna.     

 
 

 
Nyckelord: IT, pedagogik, IT-verktyg, undervisning, Internet, individualisering, demokrati. 
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1. Inledning 
Lärarens inställning, erfarenheter och kunskaper vid datorstödd inlärning är viktiga frågor 
som har fått mer och mer uppmärksamhet genom åren. Forskningar om inlärning visar att 
lärares attityder till elever och undervisning kan påverka inlärningsresultaten. Forskningar om 
IT visar olika resultat, vissa är positiv och andra är negativa. Detta beror på lärarnas 
inställning och kunskap, programmens innehåll och kvalitet, men även hur undersökningarna 
har planerats, upplagts och genomförts, enligt Sonja Farkell-Bååthe (2000).  
Berit Rognahaug (1996) menar att i undervisningssituationer är läraren aldrig neutral. Hon 
eller han påverkas av sina uppsättningar av värderingar som styrs av den personliga 
kunskapssynen. Dessa värderingar kan vara båda medvetna och omedvetna. IT kan bidra till 
att gränserna mellan fritid och arbete luckras upp, båda för lärare och elever, enligt Gunilla 
Jedeskog (2003). I undervisning och färdighetsträning har planeringen och genomföranden 
med hjälp av olika metoder och hjälpmedel förändrats genom tiderna (Rognahaug, 1996). 
Datorn kom till som pedagogiskt hjälpmedel i skolan under 80-talet. En av skolans uppgift är 
att ge eleverna en allmänbildning och dit räknas förtrogenhet med en dator och dess 
användning (Jedeskog, 1993). Numera används IT i stora delar av skolan och samhället i 
övrigt. Vilket innebär att det är viktigt att reflektera över hur IT används som hjälpmedel och 
de nyttoeffekter det kan ha inom olika användningsområden (Rognahaug, 1996). Alla 
pedagoger som använder sig av IT i undervisningen som pedagogiskt verktyg är oftast inte 
IT-experter bara för att de använder sig av pedagogiska program i undervisningen. Det är 
viktigt att lärare har hög pedagogisk och tekniskt kompetens för att kunna lära ut och planera 
sin undervisning med hjälp av IT på ett professionellt sätt (Ibid). Lärare ska i första hand vara 
pedagoger och sedan kunniga IT-användare om de vill utnyttja IT som pedagogiskt verktyg. 
På detta vis kan det klargöras vad som är syftet med att använda IT som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen.    
 
Dåvarande skolminister, under 1995, Ylva Johansson var inte säker på om lärare skulle 
utbildas i IT användning. Hon menade att det var bättre om varje lärare själv tog ansvar om de 
ville använda IT i undervisningen, enligt Jörgen Nissen (2002). Men på det sättet kan läraren 
inte veta var, när och hur de pedagogiska programmen ska användas, när de inte får 
IT-utbildning under lärarutbildningen. Många lärare är fortfarande skeptiska och oroliga för 
att IT förändrar lärarrollen medan andra lärare föredrar att arbeta som handledare och 
projektledare och att ha IT som ett verktyg för att uppfylla dess mål, både när det gäller 
arbetsformer och innehåll (Nissen, 2002).  
 
De IT-satsningar som har gjorts i skolan under många år är Compis till många år 1984, 
Datorn i skolan (DOS) åren 1988-1991, Fyrtornen åren 1996-1999, Itis 1999-2002 och 
Arbetsledare på kurs år 2002. I Compis till många satsades det under tre år på att eleverna 
skulle lära sig att använda datortekniken i grundskolan. Men det mesta av pengarna gick åt att 
köpa hårdvara istället för undervisning om hur datorerna skulle användas. I DOS projektet 
skulle det utvecklas pedagogiska mjukvaruprogram på nationellt och regionalt basis som 
bland annat lärarutbildningarna skulle ha nytta av. Men pengarna gick istället till olika 
skolutvecklingsprojekt. Fyrtornsprojekten bedrevs av KK-stiftelsen och satsningen riktade 
sig på kompetensutveckling av lärare och det satsades ca en miljard kronor. Itis satsningen är 
Sverige största statliga satsning på kompetensutveckling. Det satsades 1,7 miljarder kronor på 
70 000 lärare, 1 200 handledare och 3 500 skolledare. Alla lärare i de olika arbetslagen fick en 
dator. Arbetsledare på kurs var en annan satsning som kom med ett förslag på en nationell 
IT-strategi på kompetensutveckling och handledning för lärare och skolledare. (Computer 
Sweden, nr 2) 
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I svenska skolorna är det 89 % som har bredbandsuppkoppling och det blir ca sex elever per 
dator. I Danmark är siffrorna ännu bättre, de har en dator per ca 4 elever (Computer Sweden, 
nr 97). Men skillnaderna mellan olika kommuner och skolor är stora när det gäller tillgången 
på datorer, pedagogiska program och Internetanslutningar (Nissen, 2002). I många skolor 
behärskar inte rektorerna IT-frågorna. Även om dom är ansvariga pedagogiska ledare. IT i 
skolan bör användas båda som hjälpmedel i undervisningen men även för att effektivisera 
administrationen. Rektorerna behöver inte vara teknisk kunniga men de ska i alla fall kunna 
skolans IT-strategi, vilket inte alla gör och finner det inte heller nödvändigt. IT-strategin vid 
skolorna är viktiga om det inte ska ligga efter. Många skolor saknar även egna hemsidor 
(Computer Sweden, nr 2). Det bör understrykas att den enskilde lärares tekniksyn också är 
avgörande om IT ska användas som ett pedagogiskt verktyg i skolan, inte bara tillgången på 
IT och lärarnas och elevernas kunskaper i IT (Nissen, 2002).   
 
1.1 Bakgrund 
I en hel del rapporter om nyttan av datorstödd undervisning hävdas det att dataprogrammen 
höjer motivationen för inlärning, ger feedback, är interaktiva, automatiserar färdigheter, ger 
möjlighet till individualisering mm. Medan andra rapporter hävdar det att det inte alltid är så, 
även om det kan finnas vissa positiva effekter av att använda datorer i undervisningen 
(Rognahaug, 1996). Fler och fler lärare blir kompetenta i att använda IT, enligt Nissen (2002). 
Det som menas med datorstödd undervisning är undervisningsprogram med ett bestämt 
påtagligt innehåll och inlärningssyfte. Datorstödd undervisning kan ha positiva effekter, men 
det uppstår inte alltid lärande hos användaren bara för att den används i undervisningen 
(Rognahaug, 1996). Nyttan med datorstödd lärande beror på samverkan mellan 
undervisningsmetod, medium och undervisningsinnehåll och att dessa ska anpassas till 
elevens behov (Farkell-Bååthe, 2000). 
 
I en attitydundersökning av KK-stiftelsen 2006 framgick det att den pedagogiska nyttan med 
IT i skolarbetet upplevs positivt av flertalet lärare och elever. Denna undersökning har årligen 
genomförts sedan 1997. Undersökningarna visar att den upplevda nyttan bland lärare och 
elever hela tiden ökar. Sex av tio lärare upplever datorn som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen. Undersökningen visar även att åtta av tio lärare använder IT dagligen utanför 
lektionstid och att mer än hälften använder datorn under lektionstid, någon gång under vecka 
eller oftare. En av fem lärare använder däremot aldrig datorn under lektionstid. Bland 
gymnasieeleverna har användning av IT utanför lektionstid ökat där sju av tio använder IT. 
Detta beror på den ökade kommunikationen genom E-post och MSN/Messenger som en 
fjärdedel av gymnasieeleverna använder, men även genom t ex Lunarstorm. SMS används av 
hälften av eleverna vid kommunikationen om skolarbetet. Kommunikationen via E-post lärare 
och elever emellan har ökat till sju av tio, men även kommunikationen mellan lärare och 
föräldrar har ökat till sex av tio enligt den senaste KK-stiftelsens undersökning. Andelen 
lärare som anser att de har tillräckliga IT-kunskaper är ungefär hälften. 
 
De stora fördelarna med att använda datorn som pedagogiskt verktyg i ansågs samma 
undersökning vara att den ger en naturlig datorvana, ökar motivationen för skolarbetet, 
underlättar inlärningen, stimulerar skrivprocessen och ger stimulering av olika utvecklingar i 
elevens lärande som kritiskt tänkande. Men även genom att samarbetet mellan eleverna ökar. 
Detta anser mellan sju och nio av tio av samtliga lärare, skolledare och gymnasieelever. Av de 
samtliga lärare, elever och skolledare som utfrågades i denna undersökning var det nio av tio 
som ansåg att IT underlättar elevernas informationssökning. Mer än åtta av tio lärare, 
skolledare och gymnasieelever använder datorn hemma med koppling till skolan. 
(KK-stiftelsen) 
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Interaktionen mellan datorn och lärare är viktigt för resultaten som kan uppnås i 
undervisningen, detsamma gäller för interaktionen mellan elev och datorn. Eleverna i 
skolorna tillhör datorgenerationen, där de är uppväxta med en dator antingen hemma och/eller 
i skolan (Farkell-Bååthe, 2000). Men ofta är inte lärare uppväxta med IT som dagens unga 
generationer, även om antalet IT-kunniga lärare ökar. Därför är lärares inställning till IT och 
hur dem använder IT i undervisningen som pedagogiskt verktyg av intresse i denna 
undersökning. Utifrån detta koncentrerades i det här examensarbetet endast på lärare och inte 
elever. Detta för att utröna hur lärare uppfattar IT som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen.  
 
Författaren till detta examensarbete koncentrerade sig enbart på sin partnerskola och hur IT 
används som pedagogiskt verktyg i undervisning på den skolan. I detta examensarbete utgås 
det ifrån att skolan har problembaserad lärande (PBL) undervisningsform. Detta p g a 
författarens erfarenheter, reflektioner, observationer och intervjuer med och av lärare och 
elever från den verksamhetsförelagda utbildningen (VFU). De tidigare undersökningarna 
skedde på klasser som ingick i IT-programmet, Entreprenörsprogrammet och Media-
programmet. Uppsatsförfattarens tidigare arbete i och om partnerskolan som gjordes i andra 
kurser med andra syfte i allmänna utbildningsområdet (AUO), under höstterminen 2005 och 
vårterminen 2006, kommer att kunna användas i detta examensarbete. Detta arbete 
presenteras som en förstudie i bilagan (se bilaga 2), men i en förkortad version och tar med 
det som är mest väsentliga för det här aktuella examensarbetet. Men i första hand handlar 
detta examensarbete om åtta intervjuer med ansvariga lärare och skolledare om IT-
användningen i undervisning som pedagogiskt verktyg. Av anonymitetsskäl kommer skolans 
och de berördas namn att utelämnas. Skolan kommer i fortsättningen kallas med det påhittade 
namnet Fröberg gymnasiet (FG). Utifrån förstudierna, litteraturen och uppsatsförfattarens 
nyfikenhet om IT i undervisning och lärares upplevelse av IT uppstod följande 
frågeställningar och syfte.   
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare upplever IT som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. 
 
1.3 Frågeställningar 
Utifrån bakgrunden uppstod följande frågeställningar: 

� Hur upplever lärare IT som pedagogisk verktyg? 
� Hur används IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen av lärare och elever? 
� Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda IT som pedagogiskt 

verktyg?  
 
1.4 Definition  
I litteraturen förekommer termer som informationsteknologi (IT), informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) och informationssystem (IS). I uppsatsen används dessa 
termer likvärdigt. Nedan förklaras definitionen av IT som används i uppsatsen, detta för att 
tydliggöra uppsatsförfattarens tolkning av termen: 
 
IT (Informationsteknologi): Resurs som består av människor, kunskap, organisationsstruktur 
& kultur, teknologi och kontrollsystem. IT stöder människor, verksamheter och organisationer 
inom kommunikation och skapandet av data. (Jonas Hedman & Thomas Kalling, 2002)  
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2. Teoretisk referensram 
Datorkulturen i hemmen och skolorna skiljer sig åt. I hemmen är det datorspelen som 
dominerar medan det i skolan är de pedagogiska programmen. Lärare har även annan roll än 
föräldrarna, läraren har ett pedagogiskt mål att uppfylla utifrån läroplanerna med hjälp av IT, 
om hur och när IT ska användas. IT ses som vilken pedagogiskt verktyg som helst som ska 
användas i undervisning och övrigt skolverksamhet. Barn och ungdomar lär sig IT främst 
genom ordbehandling, kommunikation mm utanför skolan. Då oftast själva genom de att 
provar sig fram eller med hjälp av kompisar, enligt Roger Säljö & Jonas Linderoth (2002).  
 
2.1 Lärares upplevelse av IT 
Lärarens positiva eller negativa syn på IT påverkar lärandet. Men även hur och när 
IT-verktygen ska användas i verksamheten. Lärare som arbetar elevcentrerat använder gärna 
IT-verktyg i undervisningen för att underlätta för eleven att arbeta utifrån sin inre motivation. 
Med andra ord ska leven själv bli motiverad och intresserad av det skolarbete som ska göras 
och med hjälp av IT kan eleven stimuleras till effektivare inlärning och produktion av 
slutarbetet, enligt Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö (2001). I 
IT-kommissionens arbete, 1994 och 1995, skrevs det att ”målet ska vara att datorn blir ett 

hjälpmedel som öppnar möjligheter för en ny pedagogik”. Det menades också att lärarens roll 
skulle utgöras mer av handledning istället för förmedling av kunskap. Eleven skulle få mer 
ansvar för sitt kunskapsinhämtande och lärande (Farkell-Bååthe, 2000). 
 
Det som avgör vad en lärare väljer för typ av undervisning beror på dennes syn på inlärning 
och hur eleven tillgodogör sig undervisningen (Jedeskog, 1993). Enligt Farkell-Bååthe (2000) 
har lärare som har en positiv inställning till datorer som pedagogiskt verktyg i grund och 
botten ett personligt intresse för det. Men det beror också på att de har fått tillräckligt med 
utbildning och använder datorprogram som är pedagogiska och ändamålsenliga. Att lärare 
som har en reserverad inställning eller negativ syn på datorer, kan ha orsakats av brist på 
IT-kunskaper och att de ser inte fördelarna med IT ur inlärningssynpunkt. Det kan vara så att 
de inte heller har använt datorn under sin utbildning till lärare (Farkell-Bååthe, 2000).  
 
Jedeskog (1993) menar att sedan datorn har börjat användas i skolan har den förändrat 
lärarrollen på följande vis, (s.30):  

 
Genom att katederundervisningen fått vika har synen på läraren som en allvetande auktoritet nästan 
försvunnit. Det är vanligt att man beskriver sin nya roll som handledare, samtalspartner, 
materialförvaltare, ordförande och intresserad åskådare. Lärarens uppgift består bl.a. i att vara en ledare 
som skapar goda förutsättningar för eleverna, som vägleder, initierar, uppmuntrar och delar med sig av 
sina kunskaper. Läraren leder eleven med hjälp av sin överblick och helhetssyn och inte genom att 
ständigt förmedla detaljkunskap. En lärare vid en yrkesinriktad utbildning ser läraren ”mer som en 
ordförande i en likställd grupp utvecklingsfolk i ett företag”. Lärarrollen har blivit mer verklighetsnära, 
eleverna får erfara hur det går till ”där ute” utanför skolan.  

 

Jedeskog (1993) fortsätter med att konstatera att vissa lärare inser att de inte länge är bäst i 
klassen när det gäller IT. Det kan finnas elever som kan mera och som hjälper båda lärare och 
andra elever. Somliga av dessa lärare välkomnar hjälpen medan andra lärare upplever detta 
som ett hot och blir osäkra i sin lärarroll. Effekten kan bli att dessa slutar att använda IT i 
undervisningen. Rognahaug (1996) menar att den enskilde lärarens ämneskompetens och 
personliga syn på människan kan påverka dennes helhetssyn av eleven, trots att läraren ska 
följa lagar och regler för jämställd behandling av elever. Seymour Papert (1994) resonerar att 
den alternativa undervisningen än den traditionella undervisningen har varit beroende på 
enskilda lärares interesse, kunskap och entusiasm i olika undervisningssammanhang. Nissen 
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(2002) menar att med hjälp av IT behöver inte eleverna känna sig bundna till klassrummet, de 
kan arbeta i andra lokaler i skolan men även hemifrån och skicka sina arbeten till lärare per 
E-post. Det kan göra lärarrollen mer lik en handledarroll där eleven har större inflyttande över 
sin egen studiegång. Säljö & Linderoth (2002) anser att för att nå framgång och utveckling 
måste skolans undervisningsform och förhållningssätt bygga på att lärare och elever uppfattar 
tekniken som positiv och att det tillför något till skolarbetet. IT ger möjligheter till en 
förändrad syn när det gäller arbetssätt, kunskap, lärande, sanning, identitet, teknik, utveckling 
o s v (Ibid). Datorstödd undervisning kan underlätta ämnesintegreringen (Jedeskog, 1993).  
 
Datorn underlättar för elever när det gäller deras inlärning och förståelse och ger stöd i 
undervisningen. Enskilda elevers behov blir uppfyllda med hjälp av datorn. Speciellt elever 
med särskilda behov som synskadade, gravhandikappade o s v. Många elever tycker om att 
arbeta med datorer men inte alla (Jedeskog, 1993). Enligt Farkell-Bååthe (2000) ska läraren 
försöka använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel: när han/hon ska göra arbetsuppgifter, 
i olika ämnen som datorn ska användas till, hur och med vilka program och genom att låta 
eleverna själva hämta informationen från Internet utifrån frågor/problem som läraren eller 
eleverna själva har formulerat. Genom användandet av multimedia blir innehållet 
lättillgängligt och intressant och därmed kan eleven styra sin egen inlärning efter eget behov, 
detta enligt Alexandersson m fl (2001). När det gäller IT är tre aspekter viktiga att tänka på, 
nämligen inlärnings-, arbetslivs- och demokratiaspekten. I inlärningsaspekten har variationen 
och förändrade arbetssätten gynnat eleverna, speciellt elever med särskilda behov. I 
arbetslivsaspekten är fokus på att barn och elever ska vara förebereda för det framtida 
samhället och yrkeslivet och de krav som näringslivet kan ställa på yrkeskompetensen. 
Demokratiperspektivet handlar om att alla ska få likvärdig utbildning och allmän utbildning 
för att kunna agera i ett demokratiskt samhälle (Ibid).  
 
En av skolans viktigaste uppgift är att eleverna tränar och utvecklar sin grundläggande 
förmåga för kommunikation genom att tala, läsa, skriva, och räkna, enligt Farkell-Bååthe 
(2000). Datorer är då ett utmärkt verktyg för att förbättra dessa kommunikationsfärdigheter.  
Vissa lärare anser att elever lär sig bäst om de får uppgifter som de klarar av och därmed ökar 
deras självförtroende. Detta beror inte på datorn även om IT kan ha den effekten ibland. Vissa 
lärare kan känna sig hotade av datoriseringseffekter vid undervisningen. Det finns många 
förklaringar till det, t ex det kan bero på att motivationen att använda en dator är för låg, 
allmän rädsla för datorer och andra tekniska apparater, att lärare ger fel kommando till datorn 
eller det kommer att ta långt tid att lära sig programmen som ska användas i undervisningen.  
Lärare bör lära sig hur datorn ska utnyttjas i arbetet för att datorn ska vara inlärningsresurs för 
eleverna, undervisningsplanering, mötesrapporter, journalskrivning mm. (Ibid) 
 
Datorteknologiska leksaker är oftast början för barn till datorernas värld. Med datorspelen kan 
barn experimentera och skaffa sig erfarenheter i system, regler och strukturer och hur 
misslyckande ska åtgärdas, mer än vad det är brukligt med vanliga leksaker. Barnen lär sig 
även att datorer är ett bra verktyg för att söka information. Ibland kan det ta lång tid för barn 
att lära sig olika datorprogram, men i längden lönar det sig för att skaffa sig en 
kunskapsplattform för framtiden (Papert, 1994). Vissa studier från England visar att män är 
mer intresserade av datorundervisning än kvinnor (Farkell-Bååthe, 2000). Männen är mera 
intresserade av de tekniska detaljerna medan kvinnorna är mera intresserade av vad datorn ska 
användas till i undervisningen. Enligt vissa undersökningar är flickor mer intresserade av hur 
datorn kan användas meningsfullt för att lösa olika uppgifter medan pojkar är mer 
intresserade av självaste tekniken och att undersöka datorns olika funktioner. Pojkarna är även 
mer intresserade än flickor av dataspel som ofta har manliga hjältar och förebilder (Farkell-



MÄLARDALENS HÖGSKOLA  6(25) 
ISB 2007-01-10 
 

 

Bååthe, 2000). Jedeskog (1993) menar att i datorstödd undervisning brukar pojkar våga mera 
och ta för sig mer än flickorna. Flickorna är försiktigare men när de väl lärt sig att hantera IT 
så brukar de vara lika duktiga som pojkarna och ibland duktigare, eftersom flickorna är 
noggrannare än pojkarna. Men då gäller det att både flickor och pojkar får lika mycket tid 
framför datorn, annars blir det ojämna kunskapsnivåer. Men det är lärarens inställning till IT-
baserad undervisning som är avgörande för ökad jämställdhet mellan könen och inte IT i sig. 
Kvinnliga lärare som är positiva till datorstödd undervisning kan vara förebilder för flickorna, 
medan det finns gott om manliga lärare som använder IT (Ibid).  
 
2.2 Användning av IT i undervisning  
Datorn är ett verktyg som kan vidga den tidsmässiga och rumsliga uppfattningen men det kan 
också påverka sociala och innehållsmässiga i utbildningssituationer. De interaktiva 
kommunikationsverktygen möjliggör varierande former av arbetsmetoder. Men även 
informationsökningen på Internet förändrar lärandets villkor i skolan (Alexandersson m.fl., 
2001). Syftet med att använda datorer är att det kan förbättra elevernas produktivitet och 
förståelse bland annat för ett skolämne. Det är också för övrigt lättare och snabbare än andra 
metoder och att kvaliteten för arbetsresultaten förbättras (Farkell-Bååthe, 2000). Datorer kan 
användas generellt som tekniska hjälpmedel och hjälpmedel i undervisningen (datorstödda 
läromedel) enligt Rognahaug (1996). Men oftast går dessa två användningsområden in i 
varandra, då de utgör en förutsättning för varandra för att kunna användas i 
undervisningssammanhang i skolan. IT kan som tekniskt hjälpmedel användas i ord- och 
textbehandling, databaser för lagring av stora mängder information och elektronisk post. 
Dessa ger goda förutsättningar att användas inom datorstödd undervisning. Utgångspunkten 
för att använda IT i undervisningen måste alltid vara välbetänkta och med professionellt 
perspektiv (Ibid). Anledningen till att det används datorer i undervisningen är, som nämndes 
tidigare, att det underlättar arbetsuppgifterna och därmed ökar produktiviteten och kvaliteten 
på arbetsresultaten höjs (Farkell-Bååthe, 2000). Användning av datorer i skolan ska inte 
handla om att lösa uppgifter och bara producera kunskap. Det handlar om att lärare och elever 
tillsammans ska skapa en inlärningskultur som utvecklas utifrån deras egna behov och 
premisser (Papert, 1994). Papert beskriver datorns olika funktioner allmänt på följande sätt, 
(s.138):  
 

… eleven kan lära sig med datorn, av datorn och om datorn. Frasen med datorn motsvarar i stor sett 
verktygsfunktionen och frasen av datorn motsvarar lärarfunktionen.  

 
Enligt Papert (1994) är målet med undervisningen att skaffa sig så mycket lärande som 
möjligt med minsta möjliga undervisning. Den främsta potential en skoldator har ligger i dess 
egenskap av verktyg i det aktuella skolarbetet (Ibid). Lärarens pedagogiska syfte med att 
använda IT i undervisningen kan öka möjligheterna för lärande och att uppnå kursmålen, 
enligt Nissen (2002). Det är inte IT själv som kan förändra och förbättra skola och 
undervisning, utan varför och hur lärare väljer att använda IT i sitt arbete. IT kan användas 
som lärobok, kunskapskälla, övningshäfte, inspiratör, informationskälla, 
kommunikationsverktyg, nöjesmaskin, skrivmaskin och layout-bord mm. Men den mest 
dominerande användningen av IT är för informationssökning (Ibid).  
 
Lärare måste veta vad en dator ska stödja för att kunna användas i undervisningen, annars kan 
inlärning för den enskilde eleven utebli. Lärare måste ha viss kompetens om 
mjukvaruprogrammen och hur mycket elever kan om dessa program om det ska användas 
överhuvudtaget. Annars kan eleven uppleva datorstödet som ett tidsfördriv, precis som ett 
datorspel, enligt Jedeskog (1993). Farkell-Bååthe (2000) menar på att bara för att datorn 
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används i undervisningen är det inte en förutsättning för inlärning. Utan beror på hur den 
använd och i vilka sammanhang för att den ska betraktas som ett effektivt inlärningsverktyg. 
Datorn kan utnyttjas som ett verktyg vid inlärning och lärande genom olika pedagogiska 
program som ordbehandlingsprogram, presentationsprogram, overhead-projektor, 
hypertextverktyg o s v (Ibid). Ordbehandlingsprogrammet underlättar elevens bearbetning och 
de eventuella ändringar som behövs i textstyckena för att få ett slutresultat som eleven kan 
vara stolt och nöjd över (Jedeskog, 1993). Datorstödd undervisning är inte endast begränsad 
till att gälla text och grafik. Det handlar om mycket mer, den är bland annat integrerad med 
TV, multimedia, lagringsenheter, fax, skrivare, informationsökning, simuleringar o s v 
(Rognahaug, 1996). Multimedia teknik är ett effektfullt hjälpmedel som inkluderar integration 
av text, ljud och grafik (Farkell-Bååthe, 2000). Enligt Jedeskog (1993) ska programvarorna 
inte styra undervisningsinnehållet utan de ska enbart vara stöd för lärare och elever. Lärare 
ska från början tänka hur, när och varför ett program ska användas i undervisningen innan 
eleverna får arbeta med det. Att anpassa dataprogrammen efter den enskilde eleven kan vara 
tidskrävande för läraren men de pedagogiska vinsterna gör att det kan vara värt besväret. 
Genom IT i undervisningen blir eleverna stimulerade, motiverade, självständiga och kreativa. 
Men det är inte bara datorns förtjänst utan att läraren stöttar och uppmuntrar eleverna att tänka 
och arbeta självständigt. Vissa lärare undviker att använda IT hjälpmedel i undervisningen för 
att det kräver mycket tid. Eftersom de inte behärskar tekniken eller programmen väl och att 
det tar tid att lära sig använda det korrekt. Brist på datorer och kompetenta IT lärare har varit 
ett hinder mot IT som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen (Ibid). Även om pedagogiska 
program kan ha positiva nyttoeffekter så kan den ändå inte ersätta en lärare med dess 
pedagogiska och kreativa förmåga, förmågan att tolka och anpassa sig efter känsliga 
situationer och känslan för det unika hos varje enskild elev (Rognahaug, 1996). Det 
avgörande är inte att ha tillgång till IT utan vilken inställning som användaren har till teknik 
överhuvudtaget anser Säljö & Linderoth (2002).  
 
I det svenska skolsystemet betonas vikten av att lära sig att tänka kritiskt och samtidigt att 
reproducera kunskap (Rognahaug, 1996). Att arbeta vid en dator kan underlätta tanke- och 
formuleringsarbetet i undervisningen. Eleverna kan då själva bestämma vad som är viktigt att 
lära in och hur informationen ska hämtas och granskas kritiskt (Jedeskog, 1993). Elever har 
störst nytta av projektarbete när läraren ger de stöd med problemformulering och relevanta 
kunskapskällor på Internet så att de kan hämta den information som behövs. I samband med 
det ska IT användas för att uppnå de pedagogiska målen (Säljö & Linderoth, 2002). I den 
holistiska kunskapssynen strävar läraren att låta eleven själv bestämma över innehållet och 
vad eleven ska lära sig (Jedeskog, 1993). Förmedlingen av kunskap ska vara meningsfull och 
inte vara detaljstyrd utan det ska sättas i en större helhet. Eleven måste ha självdisciplin vid 
arbete framför datorn. I stökiga klasser kan det vara problematiskt att genomföra 
undervisningen när eleverna inte är koncentrerade på uppgiften. Då föredrar lärare i dessa 
situationer att undervisa utan datorstöd. Informationen som hämtas från en databas kan ge 
underlag för reflektioner och diskussioner i undervisningen (Ibid). Barn och ungdomar 
använder mest E-post, chatt och Internet. Genom chatten kan de byta erfarenheter och skaffa 
sig relationer, enligt Säljö & Linderoth (2002). Det är vanligt att IT används mera i de 
yrkesföreberedande gymnasieutbildningarna. Detta för att föreberedda eleverna för det 
kommande yrkeslivet (Jedeskog, 1993).  
 
Att arbeta med ordbehandling kan det göra möjligt för barn och ungdomar att enkelt redigera 
texten på det sättet de önskar och de kan då koncentrera sig på innehållet av texten istället för 
hur de ska forma bokstäverna, vilket kan öka lusten för att skriva (Alexandersson m fl, 2001). 
De som har läs- och skrivsvårigheter kan förstora texten så att det blir tydligt att se. Det kan få 
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effekten att de som har tränat på datorer kan senare skriva mer innehållsrika och 
korrektskrivna texter eftersom deras självförtroende ökat när de har tränat att skriva och läsa 
med hjälp av dator. Eleverna själva upplever IT som stimulerande, roligt, lärorikt och att 
deras självförtroende förstärks när de lyckas vid datorskärmen (Jedeskog, 1993). Eleverna 
menar också att de läser och skriver bättre i datorstöddundervisning än i traditionell 
undervisning, t ex att deras engelska ordförråd har blivit bättre. Rognahaug (1996) instämmer 
också om att elever med inlärningsproblem som läs- och skrivsvårigheter har haft stor nytta 
utav ordbehandlingsprogrammet som läromedel. Elevens skriftliga förmåga kan förbättras när 
denne sänder SMS, E-post och chattar konstaterar Nissen (2002).  
 
2.3 Fördelar och nackdelar med IT  
Alexandersson menar (ref. i Säljö & Linderoth, 2002) att IT är mycket mer än ett verktyg, då 
möjligheterna för kommunikation, samarbete och förståelse blir större. Men samtidigt är den 
personliga interaktionen, ”ansikte-mot-ansikte”, mer värdefullt vid kontakten med andra 
människor. Datorn ökar elevernas självförtroende anser många lärare, enligt Rognahaug 
(1996). Men att eleverna klarar sina uppgifter bättre med hjälp av IT kan bero på att de lyckas 
med en uppgift är motivation i sig och att de olika dataprogrammen kan ha den effekten.  
 
Hur datorn används i olika sociala sammanhang varierar, vissa barn använder datorn som ett 
redskap för att skapa sociala relationer medan andra barn använder datorn för att isolera sig 
från andra (Papert, 1994). De positiva effekterna av att använda IT som ett verktyg i 
undervisningen är att samarbetet ökar, mer engagerade elever och att samtalen blir mer 
uppgiftsorienterade, enligt Alexandersson m fl. (2001). I KK-stiftelsen satsning resonerades 
på följande vis i Alexandersson, (s.25-26): 
 

Den nya undervisningen utgår från elevens frågor och medansvar för sitt eget lärande. Eleven får på eget 
initiativ söka, värdera, och sovra informationen. Genom att själv ställa samman informationen tränas han 
eller hon att se helheter och sammanhang. Lärande stimuleras när eleven använder nyvunnen kunskap och 
nya insikter. IT ger nya möjligheter att åstadkomma detta. Läromedel baserade på IT kan därför komma 
att bidra till att utveckla pedagogiken. 
En av skolans viktigaste uppgifter är att göra sammanhang synliga och förståeliga. En av fördelarna med 
IT är att den ger unika och ständigt nya möjligheter att förklara begrepp och processer och göra dem 
levande i verkliga sammanhang. 

 
De lärare som inte använder datorer i undervisningen anger tre huvudskäl till det, nämligen 
humanistiska, tekniska och pedagogiska. Med det humanistiska menas att lärare känner rädsla 
och är avvisande mot IT allmänt. När det gäller det tekniska så känner dessa lärare att de inte 
klarar av de tekniska egenskaperna som IT har. Då känner dessa lärare att eleverna kan mer än 
dom och därför känner dom sig underlägsna. IT används inte av pedagogiska skäl enliga vissa 
lärare eftersom de inte ser nyttan, vilka tillämpningsområden IT kan ha och om det är värt 
ansträngningen. Dessa skäl har sin grund i lärarens känslor och inställning till IT. (Farkell-
Bååthe, 2000) 
 
Enligt Jedeskog (1993) är fördelen med datorn är att eleven kan arbeta med den när han eller 
hon vill, oavsett tid på dygnet och samtidigt få omedelbart respons på det. De som har dåligt 
handstil behöver inte skämmas för det när de skriver på datorn. Datorns främsta fördelar 
ligger i variationen i undervisningen och att den kan motivera eleverna att arbeta ambitiösare. 
Databaser som lärare använder för att göra uppgifter till eleverna kan var bra 
värderingsinstrument för jämförelser och analyser, båda för läraren och eleven. 
Uppmärksamheten skärps framför datorskärmen och eleverna blir mer samarbetsvilliga i en 
datorstödd undervisning (Ibid). Rognahaug (1996) lyfter fram andra aspekter av datorstödd 
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undervisning, förutom att det kan vara effektivt, finns det samtidigt nackdelar. Elever kan 
distansera sig från andra människor med hjälp av datorn i skolan och på så sätt isolerar de sig 
från mänskliga relationer som är viktiga för en elevs utveckling och erfarenhetsvärld, enligt 
Sherry Turkle (ref. i Rognahaug, 1996).  Men Turkle menar också att datorn kan utlösa 
kreativa effekter hos eleven. Säljö & Linderoth (2002) ger en positiv bild av IT för att den ger 
barn och ungdomar nya möjligheter att skapa bilder, texter och ljud. Dessa redskap kan öka 
insikten och kreativiteten om vad som kan produceras med hjälp av IT.  
 
Dahland menar (ref. i Nissen, 1998) att IT-stödd undervisning har ändrat arbetsformerna från 
att vara utantill kunskap, träning av regler, begrepp och färdighetskontroll till att vara mer 
problembaserad, val av verktyg och simulering. Alltså undervisningen har förändrats från att 
vara behavioristisk till att vara konstruktivistisk. I traditionell undervisning är 
katederundervisning vanligt. Där f2f (eng. face 2 face eller sv. ansikte mot ansikte) är 
konceptet och kommunikationsformen för undervisningen. När det gäller elevens arbete är det 
viktigt att det fortsätter hela tiden och att arbetet inte fastnar i ett eller några få stadier, båda i 
IT-baserade undervisningen och i den traditionella undervisningen. Då kan nämnas de åtta 
S:en, ”söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa”. Eleven 
ska inte bara söka och samla information och sedan inte fortsätta med resterande S:en. IT kan 
underlätta och effektivisera elevens arbete jämfört med traditionell arbetsprocedur (Ibid). 
Enligt Jedeskog (1993) kan intresset bli större och kunskapssökande kan fördjupas om datorn 
används som komplement till den traditionella undervisningen. Elevens egen nyfikenhet kan 
stimuleras. Men det kräver att lärare är intresserade och engagerade av att använda datorn som 
ett stöd i undervisningen. Lars Bolander (1998) anser att IT kan fungera som lärobok och 
uppslagsbok. IT är bra verktyg för att utveckla och producera mjukvaruprogram. Med hjälp 
av IT i undervisningen kan användaren hantera, sortera, organisera, avbilda och skriva ut 
information i små och stora mängder. 
 
Farkell-Bååthe (2000) anser att en av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma vilka 
arbetsformer som behövs vid olika typer av innehåll för olika elever. Lärare måste alltså 
anpassa sin undervisning efter elever med olika behov och förutsättningar, istället för att vara 
ett statiskt medel och metod. Elevens behov och förutsättningar ska vara det centrala i 
undervisningen som lärare är ansvariga för. Denna individualisering rekommenderas av 
Dewey och de svenska läroplanerna och genom användning av datorer i undervisningen kan 
dessa mål uppnås. Om individens förståelse ökar för en aktivitets innehåll kan det medföra att 
inre motivation och datorkompetensen ökar hos användarna. Detta är viktigt och kan gynna 
situationer där interaktioner förekommer mellan människa och dator. Barn med autism och 
emotionella störningar lär sig effektivt med IT. Datorer kan då höja motivationen för 
inlärning, ge feedback, är interaktiv, ge möjlighet till individualisering och omväxling av 
arbetsuppgifter mm. (Ibid) 
 
Elever som har en visuell inlärningsstil gynnas av att använda IT (Alexandersson m fl, 2001).  
Jedeskog (1993) anser att i den datorstödda undervisningen gynnas eleverna av att de får 
arbeta i sin egen takt, vara aktiva och engagerade och får omedelbar respons på det som 
skapas framför datorn. Medan traditionell undervisningen har nackdelen att eleverna får 
anpassa sig till hela klassen, ofta har läraren då inte tid att hjälpa eleverna enskilt när 
klasserna består av 25-30 elever. Skolan ska anpassas efter den enskilde eleven så långt det 
går eftersom det är elevens arbetsplats. Datorstödd undervisning i skolan underlättas om 
undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas till eleverna utifrån läro- och kursplanerna. 
Individualiseringen i datorstödd undervisning kan försämras om det är få datorer och stora 
klasser, men om det finns tillräckligt med datorer så kan individualiseringen förbättras så att 
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den anpassas till den enskilde eleven. Eleven når bättre resultat om han eller hon får arbeta 
enskilt, i eget tempo med anpassade uppgifter som eleven kan klara av. Detta kräver dock 
mycket tid av läraren men uppskattas av eleven och kan därmed motivera eleven för 
skolarbetet (Ibid).  
 
Eleverna uppskattar att de kan arbeta i sin egen takt framför datorn. De elever som har någon 
form av funktionsnedsättning kan ha nytta av att arbeta framför datorn, då 
koncentrationsförmågan och koordinationen förbättras. En döv elev kan producera mer 
framför datorskärmen än vad han eller hon skulle göra med traditionella hjälpmedel 
(Jedeskog, 1993). IT kan hjälpa eleverna att göra arbetsformerna i undervisningen mer 
intressant med individualisering och även att ge tillgång till aktuella och verklighetsförankrad 
information och studiematerial (Bolander, 1998). Elever med särskilda behov är det de stora 
vinnarna i en IT-stödd undervisning, enligt Jedeskog (1993). Isoleringen för dessa elever bryts 
genom att de kommunicerar bättre och att inlärningsprocessen förbättras. Men samtidigt 
stimuleras dessa elever och motiveras i sina skolarbeten och deras kreativa förmåga blir bättre 
om IT används som ett hjälpmedel i undervisningen. Rognahaug (1996) anser också att 
individualisering av arbetsuppgifter kan möjliggöras med hjälp av datorstödd undervisning. 
Läraren kan anpassa innehållet av sin undervisning efter enskilda elever när det gäller t ex läs 
inlärning, metodik och didaktik. Då kan eleverna med olika förutsättningar och arbetstempo 
ha nytta av IT som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Elever med handikapp kan med 
hjälp av IT som hjälpmedel integreras i vanliga klasser.  
 
Nissen (2002) tar upp en intressant aspekt av IT-användningen i skolan. Att 
användningsområdena av IT är program för ordbehandling, kommunikation (E-post, MSN), 
dokumentation och informationssökning på Internet. Men i gymnasiet används även 
bildbehandling, videoredigeringar, simuleringar och yrkesspecifika tillämpningar. Men ibland 
är det för stor fokus på självaste tekniken, båda i skola och samhället i övrigt, istället för vad 
det borde vara nämligen på lärarnas och elevernas villkor. I de här fallen kan tekniken skapa 
problem genom strul med nätverkanslutningar, system krasch, brist på IT-verktyg, dålig 
support som effekten blir att det pedagogiska arbetet med hjälp av IT påverkas negativt. 
Jedeskog (2003) menar att en anledning till att IT inte alltid används som det var tänkt från 
början är p g a teknikstrulet. Ibland kan lärare, elever, vaktmästare eller kommunens tekniker 
hjälpa till. Men väntetiden kan ändå bli för lång eller belastande för de som ska hjälpa alla 
som vill ha hjälp. Lärare behöver resurspersoner som kan hjälpa till när tekniken strular och 
även samordning av organisationen. Många skolor har inte tillgång till en sådan resurs hela 
tiden, de kanske får förlita sig på en IT-kunnig lärare som får sköta den uppgiften eller en 
anställd inom kommunen eller skolan som arbetar några få timmar i veckan i bästa fall.  
  
Jedeskog (1993) anser också att datorstödd undervisning ibland kan vara mer tidskrävande än 
den traditionella undervisningen för vissa lärare. Det tar tid för dom att lära sig programmen 
som ska användas i undervisningen. Dessutom krävs det att de använder IT hela tiden för att 
inte glömma det. Risken kan bli att de flesta lärare överger den IT-stödda undervisningen pga. 
att de inte vet hur den ska användas. Brist på datorer är vanligt i skolorna och läraren kan ha 
svårt att hinna med att hjälpa alla elever i en datasal när klasserna är för stora. Enligt Farkell-
Bååthe (2000) anser vissa lärare att dataanvändningen kan innebära extra arbete och då tar det 
tid från ordinarie undervisning och därför har dessa lärare negativ syn på datorer.  
 
Arbetsbelastningen kan bli för hög för båda lärare och elever en i IT-baserad undervisning, 
där informationsflödet är större jämfört med den traditionella undervisningen. Elever som 
föredrar tydlig struktur i uppgifternas innehåll och arbetssätt kan ha svår med att arbeta enligt 
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den IT-baserad undervisning där de har större elevansvar och detta kan hämma deras 
inlärning. Då är det viktigt med individanpassning och att tänka på vilka elevens förmågor 
och brister är, enligt Jedeskog (1993). Nissen (2002) tycker att lärare upplever att 
arbetsbelastningen ökar med användningen av IT i undervisningen och ändrade arbetsformer, 
t ex i planeringsarbetet. Men det finns positiva effekter som när kommunikationen förbättras 
mellan lärare och elever. Enligt läroplanerna ska eleverna få större ansvar och inflyttande i 
sina undervisningssituationer och det kan ske utan IT. Men de målen underlättas däremot om 
IT används som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Säljö & Linderoth (2002) anser att 
pedagogiska program har interaktiva egenskaper och stödjer visuella presentationer så att det 
underlättar inlärning. Genom den visuella presentationen kan de språkliga beskrivningarna 
underlättas och därmed kan arbetsbelastningen minska, båda för den som pratar och den som 
lyssnar.  

3. Metod 
Detta examensarbete är en fallstudie i en gymnasieskola i Mellansverige där det har 
genomförts åtta intervjuer med strategiskt utvalda lärare. Undersöknings genomförande, 
resultaten och tolkning kan inte generaliseras till att gälla alla andra undersökningar. Men 
däremot påvisa att det kan vara på detta vis när lärare upplever, använder och resonerar kring 
IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.    
  
3.1 Litteraturgranskning  
Det har gjorts en litteraturgranskning i flera databaser på Mälardalens högskolas bibliotek och 
Statsbiblioteket i Västerås. Exempel på databaser som har använts för att hämta in 
information om tidigare arbeten om olika vetenskapliga teorier och modeller var; 
ELIN@Mälardalen, KK-stiftelsen och skolverket. Sökorden som har använts i databaserna är 
bland annat IT, IT som pedagogiskt verktyg, IT som pedagogiskt hjälpmedel, IT i skolan, IT i 
undervisning, informations- och kommunikationsteknik (IKT), ITiS mm. Det har även 
förekommit litteraturstudie av väsentliga böcker inom ämnet (se referenslistan). Enligt Runa 
Patel & Bo Davidson (1994) är tidigare vetenskapliga teorier och modeller viktiga i en 
vetenskaplig uppsats för att få en fullständig bild av det som skall undersökas ur flera än en 
synvinkel. Allt detta var till hjälp för uppsatsförfattaren om vad som var väsentligt inom 
frågeställningarna och syftet och därefter gjordes successivt en avgränsning utav arbetet. 
Utifrån den teoretiska referensramen gjordes det intervjufrågor till respondenterna (Se bilaga 
1). Anledningen till att förstudien finns med som bilaga är att det ska vara lättare för läsaren 
att delvis förstå bakgrunden till detta examensarbete samt att förstudien är opublicerad källa 
och därmed svårt att få tag på för läsaren. Men även hur arbetsformerna är, för lärarna och 
eleverna, i den undersökta skolan (Se opublicerad källa i referenslistan och bilaga 2).  
 
3.2 Respondenter 
Urvalet av de åtta lärarna för intervjuerna skedde genom strategiskt urval. Syftet i ett 
strategiskt urval är att erhålla en djupare förståelse utav det undersökta, enligt Lars 
Christensen, Carin Carlsson, Nina Engdahl och Lars Haglund (2001). Genom VFU 
erfarenheten och samtalen med olika lärare om vilka som kan svara bäst på intervjufrågor, 
utifrån frågeställningarna och syftet, valde uppsatsförfattaren dessa respondenter (fingerade 
namn av anonymitetsskäl):  
1. Maria, lärare i svenska och engelska. Hon är 43 år och har jobbats som lärare i tre år. 

Helen är behörig lärare. Intervjun med henne skedde fredagen den 24 november 2006, kl. 
14.00-14.30. 
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2. Stina, lärare i dataämnen och matematikresurs. Hon är 37 år och har arbetat som lärare i 
två år. Hon är behörig lärare. Intervjun ägde rum måndagen den 27 november 2006, kl. 
09.15-09.45. 

3. Anders, lärare i samhällskunskap. Han är 30 år och har arbetat som lärare i tre år. Han är 
behörig lärare. Intervjun skedde måndagen den 27 november 2006, kl.10.00-10.30. 

4. Stefan, lärare i PC-teknik och lokala nätverk. Han är 38 år och har jobbat som lärare i 8 år. 
Han är obehörig lärare. Intervjun ägde rum måndagen den 27 november 2006, kl.11.00-
11.30. 

5. Lena, studierektor och lärare i entreprenörsämnen. Hon är 39 år och har arbetat som lärare 
i 11 år. Hon är behörig lärare. Intervjun skedde måndagen den 27 november 2006, 
kl.13.30-13.30. 

6. Karim, lärare i dataämnen och näthandel. Han är 33 år och har jobbat som lärare i två år. 
Han är obehörig lärare. Intervjun skedde tisdagen den 28 november 2006, kl.13.00-13.30. 

7. Pekka, lärare i entreprenörsämnen. Han är 28 år och arbetat som lärare i ett år. Blev 
behörig lärare under vårterminen 2006. intervjun ägde rum onsdagen den 29 november 
2006, kl.10.15-10.45. 

8. Christina, lärare i entreprenörsämnen. Hon är 38 år och har arbetat som lärare i 9 år. Hon är 
behörig lärare. Intervjun skedde onsdagen den 29 november 2006, kl.11.10-11.40. 

 
3.3 Genomförande av intervjuer  
Enligt Lars Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul (2001) finns det olika tekniker för att 
samla in information som inte är dokumenterad. Detta kan göras genom att kontakta 
nyckelpersoner per post, per telefon, genom personliga besök eller någon kombination av 
dessa metoder (Ibid). De kontakterna som skedde i denna undersökning var genom personliga 
möten och genom telefonkontakt.  
 
Under denna rubrik ges det en förklaring till olika stegen i genomförande av intervjuerna. Det 
redogörs hur respondenterna instruerats och i vilken ordning de olika stegen genomgåtts, 
vilket rekommenderas av Jarl Backman (1985). Vid intervjuer med lärare/skolledare har en 
mp3 spelare använts för att spela in intervjuerna men även anteckningar gjordes i 
anteckningsblock för säkerhetsskull. Alla respondenter tyckte att det gick bra att mp3 spelare 
användes vid intervjuerna. Författaren bestämde tid och plats med respektive respondent. Alla 
intervjuerna skedde i FG:s lokaler. Respondenterna fick förklarat för sig vad intervjuerna 
handlade om, även om det hade gjorts tidigare när de frågades om de ville ställa upp för 
intervju. Alla intervjuer skedde isolerat från andra för att inte bli störda, men det hände dock 
ett par gånger när lärare och elever vill få tag på respondenterna. Men det var kortvarigt och 
det påverkade inte intervjun märkvärd mycket. Varje intervju tog ca 30 minuter att 
genomföra. Tiden varierade lite med plus-minus fem minuter. Detta berodde på hur 
respondenten svarade på de olika frågorna, men även på hur länge respondenternas hade tid 
att svara på intervjufrågorna. Författaren frågade en fråga A, sedan från B och sedan från C 
och proceduren fortsatte så under hela intervjun (se bilaga 1). Detta för att få med alla delarna 
i denna undersökning eftersom intervjutiden endast var en halvtimme per respondent. Alla 
respondenter tyckte att det gick bra om att de kunde kontaktas igen om författaren till denna 
undersökning hade ytterligare frågor att ställa, men detta behövdes inte. Respondenterna fick 
även frågan om de var intresserade av att ta del av examensarbetet när den var 
färdigbearbetat. Svaret blev ja från alla respondenter. Eftersom tiden var begränsad för 
intervjuerna och frågorna var öppna fick lärare först frågan ”Vad tänker på när du hör ordet 

IT”? (Se bilaga 1). Och därefter ställdes frågorna enligt ovan beskrivna former. Anledningen 
till det var att betona att det var lärarnas egna åsikter och inställning till IT som pedagogiskt 
verktyg som var av intresse i denna undersökning. 
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3.4 Intervju 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är en kvalitativ fallstudie en studie där en mängd 
avseenden ska undersökas för att hitta den heltäckande informationen. Denna uppsats är en 
fallstudie där författaren undersökte IT som pedagogiskt verktyg för att få en heltäckande bild 
av användning av IT i undervisningen utifrån förstudien, litteraturstudien och författarens 
egen intresse. Intervjuerna var kvalitativ inriktad, anledningen till detta är att författaren ville 
tolka och förstå frågeställningarna och syftet i denna uppsats. Därefter gjordes det analyser 
och slutsatser drogs utav den samlade informationen. Därför är frågornas karaktär ”Hur” och 
”varför” istället ”vad”. Detta som det nämndes tidigare pga. författarens tidigare 
undersökningar och erfarenheter från VFU-erfarenheterna och undersökningarna under 
höstterminen 2005 och vårterminen 2006. Vid intervjutillfällena användes ”tratt-tekniken”, 
dvs. det ställdes öppna frågor i början för att sedan gå över till mer specifika frågor till 
respondenterna. Anledning att denna teknik används är för att motivera och aktivera 
respondenterna i och med de får verbalisera sig som de vill i början av intervjun, enligt Patel 
& Davidson (1994).  

3.4.1 Intervjuverktyg  
Intervjun bestod av strukturerade frågor utifrån teorin, frågställningarna och syftet i detta 
examensarbete. Men det förekom även semi-strukturerade frågor för att förtydliga vissa av 
frågorna. En tumregel vid skapande av ett frågeformulär är att det inte ska vara mer än 20 
frågor som har fria svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Frågorna var 16 till antalet 
och alla frågor hade öppna svar (se bilaga 1). Det viktigaste var att lärarna själva skulle svara 
utifrån vad de hade för inställning till IT som pedagogiskt verktyg.  
 
3.5 Validitet 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) definieras validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mäta. Författaren, i denna undersökning, valde 
respondenter som ansågs ha bra kunskap om ämnesområdet för intervjun. Uppsatsförfattaren 
skapade egna konstruerade frågor utifrån teorin, frågeställningarna och syftet i denna 
undersökning. Dessa frågor skickades i förväg till respondenterna för att de skulle vara 
förberedda inför intervjun och således minska risken för missförståelse av frågornas karaktär. 
De flesta lärare fick intervjufrågorna i tid, förutom Maria p g a E-post krångel, hon fick det tio 
minuter innan intervjun skulle börja. Efter intervjutillfället sammanställs svaren direkt för att 
minska risken för ett svikande minne. Intervjutillfällena spelades även in på mp3 som 
författaren lyssnade igenom på sin dator ett antal gånger för att inte missa väsentlig 
information. Om det trots allt förekom oklarheter kunde dessa att rättas till med förnyade 
kontakter med respondenten i fråga, vilket inte behövdes.   
 
3.6 Reliabilitet 
Ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag, det vill säga att andra undersökare 
ska komma till samma resultat om de använde samma angreppssätt. Reliabiliteten är ett stort 
problem på grund av att undersökningen bör vara oberoende både av undersökare och 
undersökta enheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Eftersom denna undersökning är 
en fallstudie så kan det inte dras några generella slutsatser som ska gälla andra skolor också. 
Intervjuarens tidigare kontakter och kännedom om respondenterna kan ha varit till hjälp för 
att välja de. Viss intervjuar effekt kan ha förekommit p g a att frågorna inte ställdes på exakt 
samma sätt till varje respondent. Detta p g a att de svarade olika, vissa svar gick in i varandra, 
andra frågor behövdes förtydligas mer o s v. Men generellt skulle någon annan undersökare 
förmodligen komma till samma svar utifrån de frågorna som förekom i intervjun eftersom 
lärarna gav sin egen syn på IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.   
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3.7 Metodkritik 
Tillförlitligheten i källorna som informationen bygger på och om den informationen är fakta 
eller om den är värdering av fakta är en viktig aspekt inom fallstudie (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Om intervjutillfälligt ska ha vetenskapligt karaktär är det en fördel 
att intervjun registreras genom ljudupptagningar och noggranna anteckningar (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Vilket också gjordes utav uppsatsförfattaren. Anledning är att 
andra kan gå genom grundmaterialet för att se om de också kan dra samma slutsatser och göra 
likadana generaliseringar som uppsatsskrivaren.  

  
Vid bedömning av källorna använde uppsatsförfattaren sig av s k källkritiska kriterier d v s 
samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet som rekommenderas av Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001). Vissa av källorna som användes i denna undersökning var från 
början av 90-talet. Det kan upplevas gammalt men dessa källor är fortfarande aktuella 
eftersom många nya undersökningar bygger på dessa källor. Men en nackdel kan vara i dessa 
källor är att Internet, MSN, Lunarstorm, mobiler o s v, var inte så stor då som nu och att 
tekniken har utvecklats enormt sedan dess. Därför finns det en hel del pedagogiska program 
nu som inte fanns då. Men detta är till fördel av att IT kan användas som pedagogiskt verktyg 
i undervisningen.  
 
Många av källorna i denna undersökning tar upp aktuella fördelar och nackdelar med IT. 
Därför anser författaren att de är tillräckligt relevanta och äkta för att kunna hänvisas till i 
detta examensarbete. En annan aspekt när det gäller detta examensarbetets generaliserbarhet 
är att många undersökningar som har gjorts om IT och dess användning är från skolor som har 
för få datorer och ingen IT-administratör anställd på plats. Därför kan arbetsförhållanden och 
resurstillgången på IT i FG, bland annat bärbara datorer för varje elev och lärare, ge väsentligt 
skilda slutsatser än andra undersökningar i ”vanliga” skolor.  

4. Resultat 
Data som har samlats utifrån intervjuerna har sammanfattats och kan anknytas till 
frågeställningarna och syftet i denna undersökning. Författaren gör ingen analys eller drar 
slutsatser här.   
 
4.1 Lärares upplevelse av IT 
IT som begrepp är missuppfattat enligt IT-läraren Stefan och syftar till att även mobiler är 
också IT. IT underlättar lärarrollen, speciellt i datakunskap. Lärarrollen påverkas av IT för 
IT-lärarna, eftersom det är det de arbetar med. Att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg gör 
det lättare att förstå olika arbetsuppgifter. Pekka anser att hans egen lärarroll inte påverkas 
alls, han använder det bara som hjälpmedel och inte mål i sig. Men däremot kan det påverka 
omedvetet, menar han. Karims lärarroll påverkas bara positiv. Med hjälp av IT upplever han 
att han når eleverna bättre, att det underlättar en hel del i undervisningen och att det blir en 
roligare och intressantare inlärningsform för eleverna. Däremot kan det bli stressigt om 
självaste tekniken inte fungerar av något eller några skäl. Eleverna kan en hel del redan och 
ibland kan de visa lärarna hur det fungerar med olika funktioner. Men då tekniken och 
arbetsstrukturen inte behärskas av alla elever kommer då IT-lärarna in. Anders tycker att 
lärarrollen påverkas positiv av IT. Det finns oerhört stora resurser, aktuella webbsidor och 
källor att hitta på Internet. Att använda IT är ett naturligt slag i undervisningen och livet. Det 
negativa är att det tar ibland uppmärksamheten från det lärare vill säga i sin undervisning. 
Läraren blir inte bunden till en bok utan till flera. Anders föredrar att använda IT i sin 
undervisning och privat. IT är ett bra hjälpmedel och minskar pappersarbete. Lena utgår ifrån 
att varenda elev har sin egen dator och använder sig av IT allmän i skolan, vilket är FG 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA  15(25) 
ISB 2007-01-10 
 

 

koncept. Ibland kan det kännas stressigt när tekniken inte fungerar som den ska. Då har 
eleverna och lärarna stor nytta av IT-administratören Mats. Lärare kommer inte alltid vara 
experter på IT. När en lärare inte kan en del av de tekniska funktionerna kan de be om hjälp 
av kollegor eller elever. Elever kan även växa med uppgiften genom att de visar att de kan 
och förstår. Det gäller att ha en öppen attityd och inte vara rädd för att eleverna kommer att 
tappa förtroendet eller respekten för läraren, enligt Lena. 
 
Elever med särskilda stöd har nytta av att använda IT som pedagogiskt verktyg ur ett 
demokratiskt perspektiv, enligt flera respondenter. Det finns flera informationskällor att ta del 
av och det ger större möjlighet att jämföra olika källor, både bra och dåliga och eleverna får 
vara med den demokratiska diskussionen. Med andra ord det finns en mångfald av källor i 
Internet. Alla elever har möjlighet att laborera från sina egna färdigheter. Det är bra för elever 
som kan ha olika svårigheter i skolan som dyslektiker och andra svaga elever. Eleven ska vara 
intresserad av det han eller hon gör i undervisningen. Eleverna bestämmer själva hur de ska 
arbeta med hjälp av IT. Genom Internet kan eleverna få information om hela världen och kan 
därmed diskutera problem utifrån olika perspektiv. Uppgiften kan t ex handla om hur 
idealbilden av en människa ser ut och hur det är i verkligheten, sedan kan eleverna diskutera 
det i grupper och i klassen. IT är ett bra verktyg ur ett demokratiskt perspektiv, enligt flera 
respondenter. IT kan ge stöd för eleverna när de ska ha tillgång till kursmål och läroplaner. 
Elevmedverkan ökar och eleverna kan påverka sin studiegång i skolan.    
 
Ämnesintegreringen kan bli bättre med hjälp av IT, anser de flesta respondenterna, när lärare i 
olika ämnen gemensamt kan lägga ut material i Fronter (FG:s interna databas). Eleverna 
behöver då inte heller skicka papperskopior till lärare om samma sak, de kan även skicka sina 
arbeten hemifrån. Ämnesintegreringen kan bli bättre men inte alltid. Ämnesintegreringen är 
inte beroende av IT, utan av andra komplicerade faktorer som föreberedelse, genomtänkande, 
samarbete mellan lärare i olika ämnen o s v. Men däremot är IT ett hjälpmedel i detta 
sammanhang som kan underlätta processen. Lena anser att ämnesintegrering inte blir bättre 
bara att det används IT. Det beror på mycket annat t ex hur schemat planeras och hur 
samarbetet sker mellan lärare. Men därmed att ha mycket gemensamt dokument i Fronter 
underlättar en hel del. Karim menar att ämnesintegreringen blir bättre med IT och det är inte 
heller svårt att göra det i nästan i alla ämnen. Det utvecklas hela tiden nya program som 
möjliggör detta. Eftersom det förekommer en hel del projektarbeten i FG så är det viktigt med 
ämnesintegreringen. När det sker ämnesintegrering kan de ämnesspecifika målen ibland 
reduceras till att anpassa de andra ämnena som är delaktiga i t ex projektarbeten då kan IT var 
till hjälp för att uppfylla de gemensamma målen för projektarbetena.    
 
På frågan om lärarna såg några skillnader på hur IT använd mellan tjejer och killar framkom 
det att killar spelar mycket spel och har större förkunskaper generellt. På IT-programmen är 
det nästan bara killar medan tjejer är överrepresenterade entreprenörsprogrammen. Tjejerna 
chattar mera även om de inte får göra det i skolan. Anders menar att skillnaden mellan tjejer 
och killar inte ligger i kunskapsmängden, däremot vad de gör när de inte har undervisning. 
Generellt är tjejer inte teknikintresserade. Killar gillar spel mera men tjejer är också 
intresserade av spel, t ex rollspel. Det finns spelprogram där användaren får välja kön på sina 
rollfigurer som är jämnstarka. Då blir det jämlikt mellan tjejer och killar när det gäller 
rollfigurer. Tjejerna kan mindre än killar när det gäller den pedagogiska biten, strukturen och 
tekniken. Men när tjejerna lär sig så kan de lika bra som killarna och det finns duktiga tjejer 
som kan IT men de är fåtal. Killar testar gränserna mer och vågar fråga mer än tjejerna. Stefan 
menar ”att killar spelar spel och har datorn som underhållning mer än tjejerna. Tjejerna 

använder bilder på sig själv och killarna använder Avatarer, t ex på Lunarstorm”. Tjejerna är 
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mer noga och tar större ansvar för sin egen inlärning och killar gillar tekniken i sig. Tjejerna 
uttrycker sig medialt, gillar att kommunicera, gillar det visuella mera och ser IT som verktyg. 
Killarna ser tekniken i sig för att kunna bygga i sina datorer och inte köpa nytt hela tiden. 
Eftersom det är dyrt och det är svårt att kopiera hårdvaruprogrammen. Därför får Stefan oftast 
frågan från killarna om hur de kan förbättra prestanda på sina datorer.  
 
Från intervjuerna framgår det att IT är bra hjälpmedel när det förs protokoll på det som har 
gjorts och vilka beslut som har fattats. Besluten kan dock bli svårare genom att två eller flera 
lärare ska var engagerade i beslutsfattandet. Utvärderingen sker ibland med papper och penna 
och det kan ha sina fördelar att göra så ibland. Men informationsutbytet blir lättare och 
effektivare med IT. Informationsutbytet mellan lärare och elever sker via Outlook och 
Fronter. Det är bra att en hel del av dokumentationen är digitaliserad, som det är i Fronter, så 
att alla som har behörighet till det kommer åt det och kan skriva ut det dom vill. Digitala 
kommunikationen blir lättare med Internet och Outlook. Olika protokoll finns i det lokal 
nätet. De vanligaste kommunikationerna i skolan mellan lärare och elever är genom 
personliga kontakter och Outlook. Lena och Håkan sms:ar ganska mycket till varandra 
eftersom båda är studierektorer och samarbetar ganska mycket. Lena menar att hon sms:ar 
bara till de som hon känner väl. 
 
4.2 Användning av IT i undervisning 
Syftet med att använda IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen är många, enligt 
respondenterna. Det är bra för dyslektiker och andra som kan ha svårigheter med skolarbete. 
Det kan vara bra att använda t ex vid Power Point presentationer, få finnare layout och att titta 
på olika exempel för inlärning. Men det är också ett krav vid datahanteringen i dataämnena. 
Andra syften med att använda IT i undervisningen, som det framkom vid intervjuerna, är att 
det ger pedagogiskt vinst eftersom det underlättar arbetsbördan även i stora skolarbeten. Men 
även pappersförbrukningen reduceras genom IT-användandet. En annan väsentligt skäl är att 
det övriga samhället använder IT och det kan meriterande och underlätta deras arbete i 
framtiden. 
 
De program som används mest i FG av båda lärare och elever är Word i Officepaketet, 
Internet och Fronter. Eleverna använder mycket Power Point presentationer i sina arbeten. 
Men ibland upplever lärare/elever teknikstress när t ex projektorn inte fungerar. Då kan lärare 
be om hjälp av sina elever utan att vara rädda för att eleverna ska tappa respekten eller 
förtroendet för lärarens kompetens. Det är bra att ha egen bärbardator, det blir mer 
kostnadseffektivt för skolan. IT lärare använder sig av flera program än andra ämneslärare i 
sitt arbete. Det är bland annat Microsoft Visio, Forum, Adobe, Dreamweaver, Notepad, 
Fotoshop, 3-D grafik, Studio Max, Historic, Novaschem (närvaroprogram) mm.  
 
Vissa lärare planerar likadant utan dator, medan andra lärare använder sig av olika 
datorprogramvara i kombination med papper och penna. Stina försöker variera sin planering 
och schemaläggningen av sin undervisning men diskuterar även med eleverna om olika 
problem eller projekt när IT inte används. Stefan gör planeringen av sitt grovschema i Excel i 
olika block utifrån kursmålen. Sedan lägger han schemat, uppgifterna och rekommenderade 
webbsidorna i Fronter som eleverna själva kan hämta. Detta underlättar 
lektionsundervisningen när eleverna får tillgång till en hel del material digitalt som kan 
hämtas när som helst. Eleverna kan ställa frågor på sådant de undrar över eller ifrågasätter. 
Det är också bra underlag för teoretiska och praktiska prov. Eleverna har sina arbeten och 
resultat i en digital portfölj i Fronter, de kan även skriva sina loggar om APU (Arbetsplats 
förelagd utbildning) och annat skolarbete och spara det digitalt.  
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Från intervjuerna framgick det att eleverna kan söka informationen från Internet efter egna 
formulerade problem. Eleverna måste tänka till innan de söker på Internet annars får de för 
stort antal träffar på nätet om de inte begränsa sin sökning. Källkritiken bland eleverna är till 
en början inte alltid rimligt, men det finns även traditionella böcker att tillgå för att hämta 
information. Ett av lärarnas uppgift är att lära eleverna att tänka kritiskt så att eleverna själva 
ska förstå vad som är rimligt eller inte. IT-läraren Stina menar om en elev vill kopiera kan de 
ändå göra det från vanliga böcker och att det inte bara är möjligt via Internet. Informationen 
på Internet är inte långvariga och ibland kan informationen bli inaktuella. Då är det viktigt att 
källan granskas, båda av eleven och läraren, för att se om den är tillförlitligt. I de ekonomiska 
ämnena är behovet av att kontrollera källan mindre eftersom mycket av uppgifterna som 
eleverna får göra är specifika uppgifter som eleverna får själva lösa. Därmed blir risken för 
fusk blir mindre. Alla lärare kontrollerar elevernas arbete hela tiden och inte bara 
slutresultatet. Elever och lärare kan hämta information om olika företagen från Internet, t ex 
från Ungföretagssamhet. Maria använder sig av Urkund och Google för att kontrollera källan, 
det gör många av de andra lärarna också men främst i Google.   
 
Alla lärare sade att elever med läs- och skrivsvårigheter kan förbättra sina svårigheter när de 
använder IT i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. Elever kan komma över sin rädsla 
över att skriva. Dessa elever kan använda olika strategier med hjälp av lärare och IT-
verktygen som stavningskontrollen i ordbehandlingen. Även dyslektiker har nytta av IT som 
pedagogiskt verktyg. Men ibland kan IT fördumma människor när individer förlitar sig för 
mycket på IT, t ex när stavningskontrollen klagar på ett ord eller mening så tror vissa 
människor att anmärkningen är sann utan att reflektera över om det verkligen är så. 
 
Läraren håller kontakt med eleverna och arbetsplats utbildningen (APU) genom E-post, 
telefon, fax och personligt besök av berörda lärare när eleverna är ute på sin praktik. Men 
även skolan och andra företag kan hitta varandra och knyta kontakter som arbetspartner i 
projekt eller val av APU-platser. Datorn och projektorn kan användas för att göra olika 
presentationer. Men när kontakt har etablerats mellan FG och olika företag brukar personliga 
kontakter ske f2f (eng. face 2 face eller ansikte mot ansikte). Ibland kan olika gemensamma 
databaser användas för utbyte av information och annan dokumentation. Företag kan även 
intresseanmäla sig för olika projekt som eleverna i FG kan göra. Eleverna kan få uppgifter av 
vissa lärare när de är ute på sina APU, då är det bra att de har tillgång till Fronter och att de 
kan använda sig av E-postsystemet, telefon och fax för att få kontakt mellan skola och 
näringsliv. Men även kontakten med elevernas föräldrar sker på detta vis. Alla arbeten som 
eleverna gör i sin APU kan sparas i Fronter.  
 
4.3 Fördelar och nackdelar med IT  
Det positiva i FG, ur IT synpunkt, är att alla elever har varsin bärbara lånedatorer. Ibland kan 
tekniskstressen och strul med nätverksuppkopplingen utgöra en negativ effekt vid användning 
av IT i undervisningen. Då är IT-administratören Mats en viktig resurs. Lärare har möjlighet 
att stänga av nätverket i klassrummet om eleverna blir för distraherade av sin dator och inte 
skärper sig när läraren säger till. För att förebygga att sådant inte förekommer för ofta har 
vissa hemsidor och program blockerats i skolans nätverk, t ex MSN, Lunarstorm och liknade 
sidor även all form av spel är förbjuden på skolan. Men det händer då och då att vissa elever 
spelar spel ändå. Konsekvenser blir att eleven blir av med sin dator och rätten att koppla upp 
sig i skolan tillfälligt, vilket alla elever är medvetna om.  
 
Det positiva med att IT används som ett verktyg i undervisningen är att eleven kan komma åt 
världen ganska fort. Det negativ med Internet är att det finns mycket som är inte bra i alla 
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avseenden. Då gäller det för läraren att lära eleven att tänka källkritiskt. Pekka försöker på sin 
entreprenörs kurser att lära eleverna hur de själva ska tänka kritiskt och föra diskussioner om 
vad som är rimligt. I en av hans kurs fick eleverna titta på dokumentärfilmen ”Loose Change” 
(handlar om konspirationsteorier om 11/9, flygkapning och kraschen mot World Trade 
Center), efteråt fick Pekka och eleverna diskutera tillförlitligheten i det som sägs i filmen från 
olika perspektiv. På det sättet kan det skapas flera frågor än svar, på gott och ont. Det positiva 
med att använda IT är att det blir naturligt del av deras vardag och att det inte blir konstlad. 
Det blir lättare för eleverna att förstå vad IT handlar om och varför det används. Eleverna lär 
sig också sådant som inte kanske lärarna alltid tänker på som klippa, flytta, klistra, installera o 
s v. De negativa effekterna med att använda IT och att alltid ha tillgång till det är att eleven 
kan bli för bekväm i sin elevroll. Eleverna kanske hellre söker informationen på Internet än 
frågar sin granne om det. Ibland kan det kreativa hos eleverna begränsas av IT. I de 
ekonomiska ämnen som marknadsföring kan det eleven gör för hand med papper och penna 
vara lika effektiv eller t o m effektivare än det som designas med olika dataprogram. All 
material finns inte digitalt, vissa arbetsuppgifter som bokföring sker med traditionella 
läromedel i FG.  
 
I undersökningen framkom att respondenterna anser att skillnaden mellan den traditionella 
och den IT-baserade undervisningen är att eleverna och lärarna inte är fysiskt beroende av att 
vara på plats. Undervisningen kan fortfarande ske t ex när eleverna är hemma vid sjukdom 
eller när de är på APU. Böcker används som referenslitteratur och när det ska göras olika 
lösningsuppgifter från dessa böcker t ex i entreprenörsämnena. I t ex bokföring kan eleverna 
lösa uppgifterna med papper och penna. Det gäller även att ha olika källor inom samma 
område såväl när det gäller om det är IT-baserad eller om det är traditionell läromedel för att 
eleverna ska få vidgade vyer. Ibland när lärare själv ska förbereda sig inför undervisning så 
kan de använda sig av traditionell litteratur. De IT-baserade läromedlen kan vara olika 
hemsidor som konsumentverket, svensk näringsliv som har olika företagsspel, läromedia o s 
v. Elevernas arbetsställning framför datorn kan ibland bli för statiska. Andra nackdelar är att 
det kan förekomma att elever knycker arbeten från Internet, men detta kan åtgärdas av mer 
specifika uppgifter i skolarbeten. Kreativiteten kan hämmas om IT används för mycket i 
undervisningen, det gäller att variera traditionell undervisning med IT-baserade undervisning. 
Det positiva med att använda IT i undervisningen är att det underlättar informationssökningen 
och att det reducerar pappersarbetet. I den traditionella undervisningen förekommer en hel del 
korvstoppningspedagogik och eleverna kan missgynnas utav det medan elever i en IT-baserad 
undervisning har frihet att söka information själva och på det sättet blir det roligare för 
eleverna.  
 
Elever med läs- skrivsvårigheter kan få det lättare med IT. Det passar även bra för elever med 
kinestetiskt inlärningsstil. Genom att använda sig av Fronter och webbaserad 
undervisningsform kan individualisering förbättras, eftersom eleverna kan hämta uppgifter 
och annat material som kan vara till hjälp för dom att utföra arbetsuppgifterna. En annan 
fördel är att när alla lärare kan se hur eleverna skickar sina arbeten genom Outlook så att så 
småningom läggas i Fronter när de är färdigbearbetade. IT är inte mål i sig utan ett verktyg. 
Eleverna ska veta själva om hur de lär sig, alltså det metakognitiva. Men alla elever ska 
använda sig av IT som pedagogiskt verktyg när det finns behov av det och inte använda den 
hela tiden för att komma bort från kontakten av andra människor, enligt Pekka.   
 
Arbetsbelastningen kan öka ibland vid IT-användning. Det är mycket som ska göras och hålla 
redas på vilket kan skapa teknikstress. Det kan bli för mycket Elevvårdskonferens (EVK), 
APU, Fronter och IUP. Men samtidigt är det bra eftersom det höjer kvaliteten på det arbete 
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som utförs, båda för lärare och elever. Lärare behöver inte lära sig allting om IT, bara sådant 
som de behöver i sitt arbete. Maria tyckte från början att det var stressigt med att använda IT i 
undervisningen. Men det blev bättre mer det användes. Önskan är att IT ska underlätta 
arbetsbelastningen men ibland kan det bli desto stressigt som i det övriga samhället. Ibland 
kan det vara så att om en lärare eller elev varit borta en vecka, p g a sjukdom eller av något 
annat skäl, kan det vara tidskrävande att gå genom alla E-posten när det är dags att arbeta 
igen. Hela skolan har stor nytta av IT-administratören Mats när tekniken strular, båda för 
lärare och elever. Men även för lärare som är IT-kunniga och kan åtgärda problemen själva, 
eftersom dessa lärare själva inte har tid med det administrativa arbetet och därmed slipper att 
tänka på det överhuvudtaget. IT-administratören Mats har hand om lokala serverar, över 300 
klienter och andra tekniska frågor och problem. Det är en stor fördel att Mats är på plats i 
skolan varje dag från måndag till fredag sju timmar om dagen.  Även om Mats tar hand 
teknikproblemen så kan det ändå kännas en viss teknikstress när IT-systemet inte fungerar 
som det ska ibland, även för de lärare som är IT-experter.     

5. Analys och Slutsats 
Utifrån resultaten har undersökningsförfattaren gett inhämtade data från intervjuerna en 
ändamålsenlig och tolkningsbar form. Det dras även slutsatser så att litteraturstudien kan 
relaterade till frågeställningarna och syftet med denna undersökning.   
 
5.1 Lärares upplevelse av IT 
En datorstödd inlärning och dess inlärningsresultat är beroende av lärarens inställning, 
kunskap, förmåga till att känna till elevens behov, att anpassa undervisningsmetod till 
lämpligt inlärningsstoff mm. Alla respondenterna i undersökningen har generellt en positiv 
inställning till IT och det är lärarens positiva eller negativa syn på IT som påverkar lärande. 
Alla respondenter menar att de använder IT när de behöver det i undervisningen och när det 
passar uppgiften vilket stämmer väl med vad Alexandersson m fl (2001) menar med att 
läraren ska använda IT-verktygen. Lärare som arbetar med elevfokus använder sig gärna IT-
verktyg i undervisningen för att detta underlättar för eleven att motivera sig själv inifrån så att 
arbetet blir roligare och stimulerande. Eleven själv ska vara motiverat och intresserat av det 
skolarbete som ska göras och med hjälp av IT, på det sättet kan eleven stimuleras till 
effektivare inlärning och produktion av slutarbetet.  
 
Farkell-Bååthe (2000) menar att vissa lärare undviker att använda IT som pedagogiskt verktyg 
för att de inte behärskar hur det ska användas och därmed känner sig hotade när eleverna kan 
mera än de själva. Men det tyckte inte vissa respondenterna som inte hade stor IT-kompetens, 
eftersom de kan mycket mer än det tekniska och därför kan de hjälpa eleverna med 
ämnesinnehållet istället. Och då är IT bara ett verktyg i sammanhanget. Dessa respondenter 
tyckte också att eleverna kan växa som individer när de kan hjälpa lärare och andra elever i 
skolan. Det gäller att ha en öppen attityd som Lena uttryckte det. I FG finns det många som är 
IT-kunniga, båda bland lärare och elever men även IT-administratören är till stor hjälp vid IT-
haveri eller IT-frågor.     
 
Vissa elever har svårt för inlärning, dessa elever kan få det lättare med hjälp av datorn. Den 
demokratiska diskussionen kan ha nytta av att eleverna har olika källor att tillgå.   
Informationsökning och inlärning ligger också på individens ansvar och inte bara i lärares 
pedagogiska förmåga och ansvar. Samtidigt kan eleverna bli välförtrogna med IT så att de kan 
ha nytta av det i sina framtida yrkeskarriärer. Vilket är en självklarhet i FG eftersom skolan är 
yrkesförberedande. IT ger bra kommunikationsmöjligheter med många människor i hela 
världen och då kan det förbättra elevens sociala relationer som Säljö & Linderoth (2002) 
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menar. Dessa två författare menar att eleven kan utveckla det även utanför skolan med hjälp 
av kompisar och vågar prova sig fram. Fördelen med arbetssättet på FG är att eleverna kan 
lära sig med hjälp av lärare hur de kan använda IT i sina yrkesinriktningar och framtida 
arbetsplatser nu när hela samhället använder IT. Då uppstår en situation som Farkell-Bååthe 
(2000) beskrev, att eleverna utvecklar sina grundläggande förmågor i att tala, läsa, skriva och 
räkna. Detta är för övrigt skolans viktigaste uppdrag. 
 
Ämnesintegreringen är komplicerade frågor som beror på andra faktorer än det IT-relaterade. 
Men att ha alla dokumenten och elevernas arbeten och loggar i Fronter underlättar 
ämnesintegreringen. Jedeskog (1993) tycker också att ämnesintegreringen kan ske utan IT 
men att det kan göra det lättare för användarna. 
 
Farkell-Bååthe (2000) menar att pojkar är mer intresserade av spel än tjejerna och att tjejerna 
ser IT som ett verktyg och vad är den ska användas till. Det stämmer väl på vad nästan alla 
respondenter sade. Att killar är mer spelbenägna medan tjejerna chattar, kommunicerar och 
ser IT endast som ett verktyg. Men däremot söker eleverna till olika programmen efter 
personliga intressen. I IT-programmen är det överväldigande majoritet killar men i 
entreprenörs och media programmen är det flera tjejer än killar. Jedeskog (1993) anser att 
pojkar våga mera än flickorna i hanteringen av IT i undervisningen som ett verktyg och även 
på fritiden. Det ansåg Karim att det kunde vara på det sättet också, men även att när flickorna 
lärde sig att hantera IT så kunde de vara lika duktiga som killarna. Men det kan bero på 
intresset för tekniken i sig som lockar killarna mera och det kan få för effekt att de kan 
använda IT också som pedagogiskt verktyg i undervisningen lättare än tjejerna. 
 
5.2 Användning av IT i undervisning 
Villkoren skapas efter elevernas nivå och att eleverna lär sig en viss struktur vid 
kunskapssökande och kunskapsskapande. Eleverna blir mer vana vid att använda IT på ett 
konstruktivt och pedagogiskt sätt. Eleverna känner igen sig vid datorn eftersom många av 
eleverna använder datorn antingen till spel eller till chatt. Men i FG får de nu lära sig hur de 
utvecklar sin kunskap med hjälp av IT.  
 
Alexandersson m fl. (2001), Rognahaug (1996) och Jedeskog (1993) anser att eleven har nytta 
av ordbehandlingsprogram. Detta för att eleven kan ändra texten som hon eller han vill på ett 
enkelt sätt och samtidigt kunna koncentrera sig på innehållet i texten och hur slutresultat 
kommer att se ut. Elever med läs- och skrivsvårigheter har nytta av IT som pedagogiskt 
verktyg, som stavningskontroll. Men det ska inte vara överdrivit användandet av 
stavningskontrollen, eftersom det kan visa fel ibland. Eleverna kan komma åt sina arbeten och 
andra dokument var de än befinner sig, så länge de har en dator. Eleverna i FG använder 
datorn kontinuerligt och därigenom får de IT vana. Nackdelarna kan vara att datorn kan vara 
distraktionsmoment ibland, t ex när de försöker spela spel eller inte lyssnar på läraren och 
tittar på annat i datorn. Men alla elever är medvetna att de inte får spela spel i skolan och vilka 
konsekvenser det kan få om de gör det. Om eleverna blir för distraherade av datorn brukar 
läraren säga att de får stänga av dataskärmen eller att läraren stänger av nätverket i 
klassrummet tillfälligt. En annan nackdel med att enbart använda IT i undervisningen är att en 
del av kreativiteten hos eleverna kan gå förlorad när de inte alls arbetar med papper och 
penna. Men samtidigt kan kreativiteten stimuleras om IT används på rätt sätt. Om IT används 
på rätt sätt så kan alla hitta sitt eget sätt att lära sig genom IT.  
 
De program som används mest av de flesta lärare och elever är Officepaketet och då används 
Word mest, men även Power Point presentation, Excel, Fronter mm. Eleverna ska inte lära sig 
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programmen för sig utan att se helheten. Lärare måste ha klart för sig från början varför ska 
IT användas och hur det ska användas för att uppnå nytta. Lärare och elever ber om hjälp av 
varandra ibland om det är någonting som de undrar över eller inte kan när det gäller IT.  
De flesta av de intervjuade lärarna använder IT vid planering och schemaläggning eftersom de 
arbetar med hjälp av IT hela tiden. Ibland lägger de vissa uppgifter i Fronter, registrerar, gör 
omdömen i Excel. Medan andra lärare gör det med papper och penna. Generellt det är bra 
hjälpmedel vid planering och schemaläggning.   
 
Farkell-Bååthe (2000) menar att en lärares uppgift inom IT bl a är att undervisa eleverna om 
hur de ska granska informationen från Internet. Eleverna granskar inte alltid kritiskt olika 
källor. De kan inte alltid skriva vad som är deras egen åsikt eller andras. Då kan lärare lära de 
hur de ska tänka kritiskt och att kunna ha underlag för det de säger. En annan viktigt del är att 
läraren är med när eleverna ska lösa problem eller vara delaktig i olika projektarbeten på det 
viset kan läraren se hur kunskap skapas i olika delar av lärande processen. Att anpassa 
uppgiften så att de inte går kopiera från andra källor är också en bra åtgärd för att låta eleven 
tänka själv över sitt eget lärande men även för att eliminera plagiat. Datorer som verktyg kan 
förstärka inlärningen i den praktiska och sociala handlingen. Detta märks när elever 
samarbetar i grupp om två eller tre enligt Farkell-Bååthe (2000) och det kan märkas i FG. 
Nissen (2002) menar att hur eleven använder IT som pedagogiskt verktyg är beroende på hur 
väl de behärskar IT-programmen och informationssökningen på Internet. Det stämmer men 
viktigaste är att eleven själv ska reflektera över och kritiskt granska informationen som 
hämtas från olika källor. Elever som fördrar tydlig struktur när det gäller båda arbetsform och 
innehåll kan IT-stödd undervisning vara mindre lämpligt eftersom det IT-stödda 
undervisningen kräver mycket av elevens ansvarstagande och det kanske inte passar alla 
elever. Men som sagt det är här lärare som handledare ska komma in och försöka hjälpa 
eleven att tänka själv och anpassa uppgiften individuellt i den mån det går.  
 
I IT-baserade undervisning finns det flera källor, det viktigaste är att det är på elevernas 
villkor. Men även om det är eleven som styr informationssökningen så kan det vara från de 
webbsidor som lärare har rekommenderad och de flesta använder sig av dessa webbsidor. 
Skolformen i FG är en spegling av hur det ser ut i samhället i övrigt, där IT spelar en större 
roll i varje individs vardagliga liv. Med hjälp av Internet kan eleverna lägga sig på den nivå de 
befinner sig på. Lärarna har då en viktig position genom att de kan hjälpa de duktiga och 
mindre duktiga eleverna i sina skolarbeten. Detta sätter dock stor press på läraren för att det 
kan bli för många nivåskillnader. Då gäller det för läraren att begränsa vad eleverna ska göra 
för uppgifter så att det blir hållbart i längden. I traditionell undervisning ska alla ligga på 
samma nivå. I IT-baserade undervisning har eleverna större frihet. De får problemformulera 
sina arbeten och hur presentationen ska genomföras, om det är genom Power Point 
presentation eller på annat vis. Enligt Bolander (1998) kan eleven med hjälp av IT i 
undervisning hantera, sortera, organisera, avbilda och skriva ut information i små och stora 
mängder och att det fungerar som en lärobok och uppslagsverk, precis som det är i FG. 
 
Näringslivet finns lättillgängligt på Internet. Personliga kontakten med näringslivet, föräldrar, 
elever och lärarkollegor är att föredra för att ibland kan det bli opersonligt med digitalt 
kommunikation. Speciellt i entreprenörsämnena där f2f är en viktig ingrediens för att knyta 
kontakter med företagspersoner. I det moderna samhället har det mesta datoriserats, på gott 
och ont. Därför är det viktigt att eleverna lär sig att använda IT som ett verktyg i skolan som 
en förberedelse för det vuxna livet, s k arbetslivsaspekten enligt Alexandersson m fl (2001). 
Men samtidigt som pedagogiskt verktyg för inlärning under skoltiden. 
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5.3 Fördelar och nackdelar med IT 
I IT-baserade källor finns det en mångfald av källor som är lättillgängliga, på gott och ont. 
Detta ger större frihet för lärare och elever att bedriva undervisningen. Internet har en nästan 
obegränsad informationsmängd. Pappersarbetet reduceras i IT-baserade undervisningen. Dock 
är böcker också bra referenskällor. Jedeskog (1993) menar att IT-stöddundervisning är bra 
som komplement till traditionell undervisning. Då kan eleven stimuleras och motiveras till att 
prestera bättre. För då kan eleven själv påverka sin egen inlärning utifrån det egna behovet. 
Detta är ett av kriterierna av det demokratiska perspektivet där eleven är i centrum för sitt eget 
lärande. Men också skolans uppdrag från läroplanerna är att uppfostra eleverna till 
demokratiska medborgare.  
 
Ibland kan individualisering med hjälp av IT isolera eleven eftersom interaktionen med andra 
elever kan utebli. Det kan medföra att eleven kanske lär sig endast fakta kunskaper från 
Internet när de inte får möjlighet till diskussion och utveckling av egna tankar i samspel med 
andra. Men ibland kan IT bryta elevers isolering när de får samarbeta med andra elever i 
projektarbeten. IT kan både försämra och förbättra individualiseringen för eleverna. Det 
framkom dock i intervjuerna att IT är bra för individualiseringen som t ex att eleverna 
kommer att anpassa sitt arbetssätt efter eget intresse, arbetstempo och inriktning vilket 
stämmer väl vad Jedeskog (1993), Bolander (1998), Rognahaug (1996) och Farkell-Bååthe 
(2000) tycker.  
 
Jedeskog (1993) menar att problem kan uppstå om inte IT fungerar som den ska i skolan och 
undervisningen och att det måste finnas någon som sköter underhållet vid IT-haveri, men att 
hitta den personen är oftast problematiskt. Det kan i sin tur påverka negativt hur IT används 
som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Arbetsbelastningen kan ibland bli högre och 
ibland mindre. Det underlättar när lärare och elever kan hämta och lämna information, 
uppgifter och annat allmän dokumentation i Fronter. Lärarna har tillgång till allting i Fronter 
medan eleverna har begränsad tillgång till sådant som angår varje enskild elev. 
Arbetsbelastning kan bli högre när lärare känner teknikstressen speciellt när det inte fungerar 
som den ska. Arbetsbelastningen kan också öka när mängden av information ska hanteras 
ökar, speciellt om läraren inte behärskar de aktuella programmen väl. Däremot kan 
arbetsbelastningen bli mindre i projektarbeten. När IT inte fungerar som den ska har alla 
klienterna på FG stor nytta av IT-administratören Mats. Tack vare IT-administratören 
fungerar IT väl i skolan, enligt alla respondenter.  

6. Generell Diskussion 
Utifrån intervjuerna framkom det att alla respondenter hade en positiv inställning till IT även 
om det ibland kunde vara betungande och tidskrävande. Men kvaliteten på elevernas och 
lärarnas arbeten blev påtagligt bättre. Det gäller att veta var, när och hur IT ska användas för 
att uppnå pedagogiska vinster, båda av lärare och elever. Det ska finnas alltså ett syfte och 
mål med innehållet i de olika dataprogrammen och IT-verktygen för att det ska användas 
effektivt för att nå största möjliga vinst, ungefär samma resonemang som fördes utav Papert 
(1994).  
 
6.1 Allmän diskussion 
Informationen på Internet är ganska fritt och det är förutsättning för yttrandefrihet och 
demokrati. Eleverna kan söka den information de tycker är intressant. Läraren ska utforma 
frågor och uppgifter utifrån elevernas intressen. Skolan och samhället i övrigt blir inte alltid 
snabbare och bättre bara att människorna använder IT. Bara att IT används som pedagogiskt 
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verktyg innebär det inte att ämnesintegreringen kommer att lyckas till fullo. Men däremot kan 
ämnesintegreringen underlättas i bl a. projektarbeten och att i Fronter finns allt dokumenterad. 
 
Hur IT används mellan tjejer och killar skiljer sig inte mycket på entreprenörsprogrammet. 
Det framkom också att eleverna från början söker sig till olika program efter eget interesse för 
olika ämnesinriktningar. Generellt spelar killar mer spel än tjejer men däremot chattar tjejer 
mer än killar. Ett syfte med att använda IT i undervisningen är oftast det är aktuell 
information som hämtas från Internet. Men även att det blir visuellt, när det gäller det mesta 
av arbete som utförs allt från det lärare skickar meddelanden per E-post, Power Point 
presentationer, av lärare och elever projektarbeten, bygga hemsidor o s v. Med hjälp av IT blir 
det lättare att hantera skolarbetet, speciellt för de svaga eleverna och dyslektiker. Det är 
effektivare att arbeta med IT och det kan hjälpa eleverna att uttrycka sig bättre. De program 
som används mest i skolan och undervisningen av båda lärare och elever är Officepaketet, 
Internet och Fronter. Dessa och andra program ska användas när det finns det behov av det. D 
v s det ska finnas ett syfte med att använda IT som pedagogiskt verktyg i skolarbetet.  
 
De positiva effekterna av IT är att det blir mer jämlikt för båda tjejer och killar eftersom 
undervisningen sker på individ nivå. På Internet finns det mer information att ta del av och att 
det är lättillgängligt, med andra ord det är kortare sträcka att nå information. Det negativa med 
att använd IT som pedagogiskt verktyg är att vem som helst kan lägga information på nätet 
och att det skrivs vad som helst om allt. Då är det viktigt att eleverna är källkritiska och då är 
lärare viktig resurs i det sammanhanget. I bokvärlden är det lättare att vara källkritiskt, 
eftersom författare/författarna kända. Men tyvärr är det inte alltid så på Internet. Inom IT och 
Internet förändras allting väldigt snabbt som både är positivt och negativt. Det som gäller idag 
kommer inte att gälla imorgon.  
 
Tyvärr kan individer bli för beroende av IT, genom att eleverna Ibland blir för fokuserade på 
sina dataskärmar och glömmer därav att lyssna på läraren. Det är även bra att ha traditionell 
litteratur som komplement till IT för att IT-baserad litteratur ska inte helt och hållet inte 
ersätta vanlig traditionell litteratur. På det sättet gynnas eleverna dessutom av att använda sig 
av olika källor. IT är bra när det används väl men används det fel så får det mer negativa 
konsekvenser än positiva. Bara att IT används i undervisningen blir inte allting bra. Att 
reflektera över det som görs är väsentligare än att äga en dator. Det är i slut ändan individen 
själv som ska vara ansvarig för sitt eget lärande och utveckling som människa. Läraren ska 
vara handledare i dessa sammanhang och IT-verktygen ett stöd för inlärning och att uppnå de 
pedagogiska målen. Läs- och skrivsvårigheter förbättras. Det är bra för dyslektiker. 
 
All undervisning är datorstödd på FG, eftersom det är skolans koncept och planeringen av 
lektionerna och schemaläggningen blir bättre med IT eftersom läraren kan plocka fram all 
tillgänglig dokumentation och uppgifter digitalt på ett enkelt sätt när det behövs, t ex från 
Fronter och Internet. Källkritik är väldigt viktigt, det håller igång en levande debatt att inte 
godta vad som helst som skrivs på nätet. Lärare brukar använda Google och Urkund för att 
granska källorna. Några av de intervjuade respondenterna brukar utforma uppgifter så att de 
inte går att kopiera från Internet. Uppgiften kan då bygga på hur eleven själv upplever olika 
aspekter av problem och historiska händelser, t ex i ekonomiska ämnen, samhällskunskap 
eller historia. Eleverna får då själva välja en hel del av vad de vill arbeta med så länge de 
uppfyller kursmålen.   
Genom att använda sig av Internet kan eleverna få svaren på sina frågor snabbare och från 
olika vinklar. Men att det även underlättar i undervisningen. IT är i stort ett bra 
kommunikationsmedel, för fakta sökning och för att vidga individens vyer.  
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När eleverna är på APU så kan kontakten med eleverna och APU-platsen ske genom E-post, 
telefon eller personligt besök. Lärare och elever kan besöka olika företagshemsidor och läsa 
om företagen och nyhetsbrev. Att använda sig av IT i undervisningen ger en god förutsättning 
för yrkeslivet, eftersom skolan har yrkesförberedande program. Sedan är det en fördel att 
använda sig av IT så att den blir naturlig del av undervisningen när det övriga samhället 
utvecklas mer och mer mot användande av IT. Detta medför att eleverna blir välförtrogna med 
IT allmänt. Konsekvenserna blir att skolans elever kan ha ett försprång mot andra elever som 
inte använder sig av IT i större sträckning än det eleverna själva gör hemma och inte i skolan. 
Det viktiga med IT är hur den används och inte att den används. Det gäller att anpassa sig för 
elevernas olika behov så långt det är möjligt. Det kan förbättra individualiseringen för 
eleverna, t ex för dyslektiker. Det är ett bra hjälpmedel. Men individualisering beror på 
lärarens inställning, kunskap och erfarenhet. Lärare jobbar efter de program som finns och IT 
är bara ett hjälpmedel i det sammanhanget.  
 
Att använda IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen underlättar arbetsbördan båda för 
lärare och elever, men inte alltid. Om läraren inte behärskar programmen väl som ska 
användas väl kan det kännas betungande och stressande, i alla fall till i början. Ibland kan det 
också upplevas en teknikstress när det digitala systemet inte fungerar som det ska. Då är 
IT-administratören Mats till stor hjälp med allt från avancerade IT-haveri, till lättare problem. 
Det är fördel av att ha IT-administratörer på plats och inte ha en IT-administratör som sitter 
centralt, där hjälpen kan dröja i flera veckor t o m månader.  
  
IT i sig skapar inte information och sociala nätverk utan det är människorna själva som gör 
det. Men samtidigt kan dagens samhälle inte vara vad den är idag om det inte vore för IT när 
det gäller kommunikation, kunskapsflöde, social nätverk, organisationsstruktur och mm. 
Vilket det är en förutsättning för det demokratiska samhället. Människor kan skaffa sig vänner 
överallt i världen, arbeta och veta vad som händer på andra sidan av jordklotet dagligen utan 
att ens gå hemifrån eller från skolan. Då är det viktigt att ha en kritisk inställning om vad som 
är rimligt och inte samt att använda sin egen erfarenhet och det sunda förnuftet gällande det 
som sägs och skrivs. I dess situationer kan lärare vara till hjälp som handledare och lära 
eleven att lära sig själv, det metakognitiva.   
 
En viktig skillnad i FG jämfört med de flesta andra skolor är att eleverna och lärarna har 
lånedatorer som verktyg i skolarbetet, som de arbetar med dagligen i skolan. Många andra 
skolor har brist på datorer och flera elever får samsas om en dator. Men också att de flesta 
skolor inte har en IT-administratör på plats dagligen som det är i FG. Därför många 
forskningar och undersökningar som har gjorts om IT som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen har gjorts på ”vanliga” skolor som har andra förhållanden, resurser och 
arbetssätt än vad det är på FG. Då kan grundteorierna och slutsatserna från dessa 
undersökningar och detta aktuella arbete skilja sig ibland åt. Eftersom förutsättningarna och 
resurserna om hur IT ska användas som pedagogiskt verktyg är viktiga om det ska kunna 
användas i undervisningen och skolan för övrigt. Detta är någonting som läsaren till detta 
examensarbete bör ha i åtanke när hon/han läser detta uppsatsarbete.  
 
6.2 Framtida undersökningar 
IT-administratörens roll i användandet av IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen är 
väsentligt från många aspekter, som det kunde konstateras indirekt i denna undersökning. 
Utan IT-administratören kan många lärare överge de pedagogiska IT-programmen p g a att 
det uppstår problem eller frågor hela tiden. Även de lärare som är IT-kunniga har stort behov 
av IT-administratör, eftersom dessa lärare inte har tid med det administrativa arbetet. Därför 
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rekommenderas det att en framtida undersökning skulle kunna handla om vilken roll 
IT-administratören spelar vid användande av IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen 
och skolan i övrigt. Och om det är överhuvudtaget möjligt att ha IT-stödd undervisning med 
en IT-administratör som är centralt placerad och som inte är lättillgängligt dagligen.   
 
En annan möjlig aspekt till framtida forskning vore kring flickors och pojkars användning av 
IT. Några tankar som dök upp hos uppsatsförfattarens gällande det ämne härstammar utifrån 
teorierna i denna undersökning samt från resultatet, vilket väckte frågan om det finns något 
samband med IT och flickors goda prestationer i skolan. En ovetenskaplig spekulation från 
uppsatsförfattarens sida är att det är kanske delvis är därför tjejer presterar bättre resultat i 
skolan och att det är fler tjejer än killar på de kommunala elitklasserna, enligt de senaste 
undersökningarna. Eftersom tjejerna gynnas bättre av IT:s framfart som pedagogiskt verktyg. 
Tjejerna använder IT för att uppnå målen med sina studier och att kommunicera medan killar 
väljer att spela spel som underhållning och ser de tekniska funktioner som intressanta. På det 
sättet kan tjejerna lära sig från sina egna individuella behov om vilken kunskap som är 
relevant för det aktuella skolarbetet. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till lärarna 
 
Syftet med denna intervju är att undersöka hur lärare i Fröberg gymnasiet (FG) upplever IT 
som pedagogiskt verktyg i undervisningen? 
 
Frågorna som skickas här i förväg inför intervjun ska vara ett stöd och förtydligande om vad 
intervjun kommer att handla om. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. Intervjun 
kommer att börja med frågan: ”Vad tänker på när du hör ordet IT?”. När det gäller Lärares 

upplevelse av IT (A), Användning av IT i undervisning (B) och Fördelar och nackdelar med 

IT (C). Intervjun kommer att utföras under ca 30 minuter.  
 
A. Lärares upplevelse av IT 

1. Hur påverkas din lärarroll av IT? 
2. Vad är din uppfattning om IT som pedagogiskt verktyg ur ett demokratiskt perspektiv?  
3. Upplevs datorn av lärare och elever som en viktig inlärningsresurs och ett 

stimulerande pedagogiskt hjälpmedel? Och varför? 
4. Blir ämnesintegreringen bättre eller sämre med IT som pedagogiskt verktyg? Och 

varför? 
5. Ser du några skillnader på hur IT används mellan tjejer och killar? 
6. Hur påverkas skolan och arbetsorganisationen av IT, när det gäller: 

� Kommunikation 
� Dokumentation 
� Utvärdering 
� Möten 
� Beslut 
� Informationsutbyte 

 
B. Användning av IT i undervisning  

1. Vad är syftet med att använda IT som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? 
2. Vad tycker du om att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen och 

skolan för övrigt? Och vilka program använder du i din undervisning? 
3. Hur planerar och schemalägger du den datorstödda undervisningen? 
4. Hur fungerar egentligen samspelet mellan informationssökningen från Internet och 

elevernas lärande? Och hur resonerar du kring källkritisk tänkande på informationen 
från Internet? 

5. Förbättras eller försämras elevers läs- och skrivsvårigheter när de använder IT i 
undervisningen? Om ja, i så fall Hur och Varför?  

6. På vilka sätt utnyttjas IT i samarbetet mellan skola och näringsliv? 
 
C. Fördelar och nackdelar med IT  

1. Vilka negativa respektive positiva effekter finns det med att använda IT som 
pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? 

2. Vilka är de största skillnaderna mellan traditionell undervisning och IT-baserad 
undervisning? Och hur används de traditionella läromedlen i den datorstöda 
undervisningen? 

3. Hur kan IT förbättra eller försämra individualiseringen för eleverna? Och vilka elever 
gynnas respektive missgynnas av digitala hjälpmedel? 

4. Hur påverkar IT arbetsbelastningen? Ökar eller minskar den? Och varför 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA   
ISB 2007-01-10 
 

   

Bilaga 2 
 
Förstudie 
 
Titel  
Problembaserad lärande (PBL) i partnerskolan 
 
Syfte  
Att undersöka hur lärarrollen och elevrollen ser ut enligt PBL i partnerskolan och om PBL 
kursen har tillfört några förändringar i synen på PBL och dess arbetsform. 

Kapitel: Resultat 

För att kunna göra återkoppling eller utvärdering av eleverna och lärarens egna prestationer så 
måste helhetsperspektivstänkandet vara avgörande. Elever och lärare måste kunna se den röda 
tråden i det dagliga arbetet och lärandet. Men ännu viktigare är att kunna se delarna som 
helhetsperspektivet består av, för det är där eleverna och lärarna befinner sig dagligen. 

PBL i partnerskolan  

Undervisningsformen och innehållet i programutbildningarna i partnerskolan är PBL. 
Synen på PBL hos lärarna som har gått kompetenshöjande kursen har inte förändrats men 
däremot har lärarna fått bekräftelse och förstärkt självförtroende att det teoretiska perspektivet 
förhåller sig på samma sätt som de arbetat efter. Lärarna har blivit säkrare på PBL-arbetssättet 
och har fått ännu mera positiv syn på PBL. Alltså hur metodiken skall användas har 
förändrats. Detta gör att lärarna vill använda det ännu mera i undervisningen. PBL handlar om 
grupprocesser där eleverna arbetar efter de så kallade nio stegen. Men eleverna skall även 
arbeta individuellt för sitt eget lärande. Det är alltså kombinationen av individuellt och 
grupparbete som är typiska för PBL. De lärare som gick kursen hade under en och en halv 
vecka projektarbete i partnerskolan med ett par klasser. Det jobbades exakt efter PBL-
arbetssättet i de olika basgrupperna, med en handledare och fem-sju elever i varje basgrupp. 
Detta var en del av lärarnas examinationsarbete av PBL-kursen. Meningen är att det skall bli 
mer utav den typen av projekt i undervisningen som de nio lärarna lärde sig i 
utbildningskursen i Karlstad. Närmast kommer detta att ske under höstterminen 2006. PBL 
arbetssättet är processorienterat och målstyrt. Läraren kan göra lektionerna intressant för 
eleverna genom att lägga in moment i undervisningen som kan intressera och motivera 
eleverna. I PBL utgås det från problemställning. Eleverna skall själva hitta vägar för inlärning 
som saknas hos de för att kunna lösa uppgiften. Det är skillnad från gamla traditionella 
utbildning, där eleverna fick kunskapen serverat. Men däremot i PBL skall eleverna hämta 
kunskapen själva. Det är verklighetsbaserat undervisning. Meningen är att eleverna skall 
jobba med alla sinnen. Eleverna skall logiskt kunna resonera sig fram till olika lösningar på 
olika problem enskilt eller i grupp. I partnerskolan förekommer många projekt arbeten. 
Eleverna får själva bestämma vilka skall ingå i grupperna, men då gäller det att de nya 
gruppmedlemmarna är elever som har inte ingått i samma tidigare grupper.  
 
Största fördelen med PBL är att lära eleverna om att lära, det metakognitiva. Det vill säga att 
eleven lär sig själv hur hon/han lär sig bäst för att skaffa sig kunskap. En annan fördel är att 
eleverna lär sig om utveckla sin sociala kompetens. Den sociala förmågan får eleverna när de 
arbetar i de olika basgrupperna där de får inspiration av andras sätt att arbeta. Den största 
nackdelen med PBL är att det tar tid och är resurskrävande. Men det måste ta tid för att de 
kommer att ha nytta av det i framtiden som en av lärarna sade. När eleverna arbetar efter 
PBL-arbetssätt så går det bra. Men ibland när denna skall kombineras med traditionell fakta 
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inlärning så kan det fungera mindre bra. En nackdel för läraren är att det är oftast 
slutresultaten som ses. För det som är ännu viktigare, och nästan som ett måste i PBL, är hur 
grupprocessen och inlärningen går till för eleverna och att därigenom skall läraren vara till att 
hjälp och bedöma basgruppens arbete. När en elev har förstått PBL så kan hon/han det för 
resten av livet. Eleverna kan lära sig att tänka kreativt och lösa liknande problem i framtiden. 
Eleverna får lära sig att själva vara initiativtagare för sina egna läranden. Det kan vara en 
nackdel när dagens skola är tids styrt, som är en kvarleva från den gamla skolformen. Det 
gamla skolsystem krockar med PBL-arbetssättet när det gäller tidsperspektivet. Ett sätt för att 
ändra på detta är att ha mer ämnesövergripande lektioner. Då behöver inte eleverna känna att 
de går till olika lektioner utan istället löser olika problem där olika ämnen som matematik, 
svenska, engelska och mm ingår. I PBL är det vanligt att det förekommer ämnesövergripande 
lärande. Då är det viktigt att lärarna pratar ihop sig så att de kan planera kurserna bättre för 
elevernas bästa. En annan nackdel är att vissa kan ha förutfattade meningar om PBL, som ofta 
är negativa. Det kan bero på att PBL definieras och följs olika. Att arbeta i grupper kan ge 
trygghet åt eleverna, men nackdelen kan det vara att det tar tid arbeta enligt PBL. Det som tar 
tid är planeringen av kursen och det krävs mer av läraren än i vanligt kateterundervisning. 
Eleverna kan ha från början olika kunskapsgrunder och därför kan det vara tidskrävande för 
basgruppen att enas om för en gemensam plattform. Men samtidigt kan det vara en fördel att 
eleverna har olika erfarenheter och kunskaper som medlemmarna kan dela med sig till resten 
av gruppen. Detta kan vara en viktig lärdom för deras sätt att samarbeta med andra människor 
i framtiden.  
 
Basgrupp medlemmarna skall själva ha koll på var de befinner sig kunskapsmässigt och 
arbetssättmässigt. Därmed skall de ställa frågor för att lyfta upp och belysa olika aspekter av 
ett problem. En av de intervjuade lärarna tyckte att det inte är resultatet som är viktigaste, utan 
hur de arbetar för att uppnå målen. De nio stegen i PBL-arbetssättet fungerar, men alla elever 
kan det inte lika bra. Elever i årskurs två och tre kan det bättre än elever i årskurs ett. 
Eftersom ettorna inte har jobbat med PBL under längre perioder. Men däremot måste lärarna 
bli ännu bättre på PBL-arbetssättet. Det var ett av skälen som de nio lärarna i partnerskolan 
gick kursen i Karlstadshögskola.  
 
PBL passar inte alla elever, eftersom alla elever är olika. Detta tyckte tre av de fyra 
intervjuade lärarna. Det finns inga arbetssätt som passar alla elever. Vissa elever vill hjärna 
förbli passiva när läraren talar, som det är vanligt i den behavioristiska kateterundervisningen. 
Delvis kan det bero på att dessa elever har fobi att prata inför flera människor. Sedan finns det 
elever som av olika skäl har svårigheter att arbeta i olika gruppkonstellationer. Den lärare som 
menade att det passade alla elever tyckte att det bara gällde att hitta de vägar som passar just 
den eleven ifråga eftersom alla elever har olika akademisk bakgrund. Då skall läraren hjälpa 
eleven att lära sig om hur hon/han lär sig själv bäst. I PBL gäller det att eleverna själva tar 
ansvar för sitt eget lärande. Men tyvärr är inte alla elever aktiva i den punkten. Vissa elever 
vill ha kunskapen färdigserverad, som det var vanligt i det gamla skolsystemet. Men trots 
detta så presterar dess elever goda resultat ju mer de blir vana vid PBL-arbetssättet. Eleverna i 
partnerskolan reflekterar och ökar sin kunskap när de skriver i sina loggböcker. Lärare måste 
lära sig att inte hjälpa eleverna, utan försöka initiera eleverna att de själva skall vara aktiva i 
sitt lärande. Det handlar om att ge eleverna verktyg och självförtroende att försöka själva i det 
egna lärandet.  
 
Beslutet om att gå PBL-kursen i Karlstad togs av gymnasiechefen. Anledningen till valet av 
kursen är pga. att det är den profil som skolan står för, där företaget är konceptdrivande. Om 
alla lärare har samma arbetssätt så ger det bra plattform för diskussioner mellan lärarna i och 
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mellan arbetslagen. Ett av skälen till att skolan har PBL som arbetssätt är att motivationen 
ökar när eleverna själva producerar kunskapen och vet hur den skall användas.  

Lärarrollen i partnerskolan 

Lärare brukar ge instruktioner och förtydligande, båda muntligt och elektroniskt. Eleverna får 
stor frihet att arbeta, eleverna har stort ansvar för sin egen inlärning. Men lärarna brukar dock 
kontrollera att de gör sina uppgifter som senare skall lämnas in för bedömning. Lärare brukar 
gå runt och hjälpa olika projektgrupper med deras arbete, men även kontrollera hur långt de 
har hunnit med sina respektive företagsarbete. Lärarna i skolan har en vägledarroll. Lärarna 
ger tips och förslag på det som skall göras om eleverna fastnar och hittar inga lösningar på 
problemen. Ibland försöker lärarna motivera och få igång eleverna att vara effektiva om de 
inte gör sina arbeten. 
 
I början av lektionerna har lärarna ibland en miniföreläsning och går genom dagens och 
kommande veckans uppgifter som skall göras i grupper. Lärarnas mini föreläsningar är 
interaktionistisk. Det är hela tiden en dialog mellan eleverna, tvåvägskommunikation. Lärarna 
ställer hela tiden frågor till eleverna som de får reflektera över och svara därefter. Eleverna 
ställer även egna frågor också på det de inte förstår eller undrar över. Lärarna brukar gå runt 
och försöker genom diskussion få igång de elever som är mindre motiverade. Men även 
försöka observera att alla elever gör det de skall göra och inget annat. Eleverna måste visa upp 
sin tid att de gör det de skall göra när de utför sina arbeten. Lärarna för en dialog med 
eleverna under undervisningen. Lärarrollen i skolan är vägledande och inte auktoritär som det 
kan vara i traditionell undervisning där det råder nästan envägskommunikation. Lärare har 
indirekt roll i en grupp som fungerar bra och alla kommer överens. Då är det eleverna som 
står i centrum och inte lärare. Detta är ideal förhållande enligt PBL. Om läraren skall hjälpa 
eleverna i en grupprocess som inte fungerar så måste läraren vara kunnig i hur PBL-
arbetssättet fungerar utöver ämneskompetensen. Detta kan underlätta för läraren när han/hon 
skall lösa konflikter eller andra problem som kan uppstå. Det kan vara att eleverna i gruppen 
har missförstått varandra i de nio arbetsstegen som är orsaken till problemen. Då gäller det för 
läraren och eleverna att tillsammans gå tillbaka till arbetsproceduren då missförståndet kan ha 
uppstått. Då kan det lyftas upp hur det har resonerats olika i tänkandet hos eleverna. Då kan 
antingen eleverna med hjälp av läraren eliminera problemet eller lägga till nya mål som 
problemet kan lösas utifrån. Problem av detta slag är dock inte vanligt. Ett sätt att hjälpa dessa 
elever är att läraren pratar om hur olika grupprocesser och ledarskap går till, alltså synliggöra 
för eleverna varför de skall göra det de gör.  

Elevrollen i partnerskolan  

Eleverna är självständiga i sina arbeten, vilket kan vara en nackdel ibland när vissa elever 
surfar istället än att göra sina arbetsuppgifter. Vissa elever gör inte själva så mycket utan 
hänger på andra, de "glider" genom undervisningen. Men detta uppmärksammas av lärare och 
då försöker lärare få dessa elever att engagera sig. Det är mycket självständigt arbete eller i 
par, men det händer att ibland arbetar den ene paret mer än den andra. Men generellt så 
arbetar alla grupper ganska bra. Lärarna har uppmärksamheten på vilka elever som jobbar väl 
och vilka som inte gör det. Eleverna får fria händer att själva planera sina företag, med hjälp 
av lärarna. Eleverna ringer själva till olika företag och försöker skaffa sponsorer, skapar egna 
hemsidor osv. I slutet av lektionen får alla skriva i sina loggböcker. 
 
Det förekommer diskussioner hela tiden mellan lärare, ledningsgruppen och elever för att 
hjälpa eleverna i deras studier. Om eleverna misslyckas med sina uppgifter och kurser så 
försöker lärarna hela tiden hjälpa och stödja dessa elever. Elevernas betyg är baserat på tre 
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kriterier, nämligen hur aktiva de är i klassen, projektarbetena och traditionell prov. I 
betygsdiskussioner kommer det fram hur aktiv eleven varit i skolarbetet. Det är viktigt att 
eleven visar att han/hon har jobbat självständigt. Grupperna är små och har lärarens fokus. 
Därför om det uppstår problem så märks det genast av läraren. Då brukar läraren låta eleverna 
själva lösa problemen, men om det inte går så försöker läraren ge tips och råd på hur gruppen 
skall fortsätta med sitt arbete. Arbetsuppgifterna kan göras i olika projektarbeten och i olika 
grupper eller individuellt. Ibland kan eleverna få olika förslag på olika ämnesinriktningar som 
de kan själva välja och skriva om. Eleverna har eget ansvar att ta reda på saker och ting, men 
självklart får alla hjälp av lärarna om det skulle behövs. Läraren kontrollerar då med varje 
grupp hur långt de har kommit. Även kommenterar och diskuterar med de grupper som har 
inte gjort så mycket. Läraren försöker genom dialog med dessa berörda elever uppnå resultat. 
Läraren kommer med konstruktivkritik. Lärarna lyssnar till elevernas förslag och idéer och 
därefter kommenterar de elevernas arbete om de är på rätt spår eller inte och därefter vägleder 
de på hur de skall gå vidare med arbetet. Eleverna har ibland svårt att delegera arbetet mellan 
sig. Detta uppmärksammas av lärarna och därför försöker de upplysa eleverna om problemet. 
Alla grupper jobbar självständigt med sina företag, förutom då och då när läraren skall samla 
ihop klassen för olika genomgångar, bl.a. när teorierna skall beskrivas eller när det skall 
redovisas. Eleverna får ibland läsa ett antal kapitel och räkna eller lösa de tillhörande 
uppgifterna. Generellt får eleverna hela tiden respons på hur de ligger till i klassen och 
betygsmässigt. När eleverna skall börja göra sina uppgifter så går vissa av de till andra rum 
för att jobba i fred. Eleverna får även olika skriftliga riktlinjer och mål för dagens uppgifter, 
men även textstycken som de får arbeta efter. Annars får alla grupper olika uppgifter som de 
får söka information i böcker och nätet. Inom gruppen skall alla jobba individuellt med vissa 
uppgifter men alla som sitter vid samma bord samarbetar ganska mycket.  
 
Utvärderingen och återkoppling av eleverna sker kontinuerligt där eleverna får veta hur det 
ligger till betygsmässigt och kunskapsmässigt i förhållande till kursens mål. Eleverna får 
respons och reflekterande hela tiden. Ventilation och opponering av elevernas åsikter 
förekommer det hela tiden. Eleverna får lära sig att opponera också men kanske inte så 
avancerat som det kan vara i en högskola. Varje elev har utvecklingssamtal om hur de ligger 
till i studierna. Sedan kan lärare få återkoppling på elevernas inlärning genom muntliga 
redovisningar, projektarbeten och prov. Utvärdering av eleverna och lärarnas egen kunskap 
sker kontinuerligt. Detta kan ske genom generella utvärderingar, kursutvärdering, 
grupputvärdering, loggboksskrivningar, diskussioner mellan lärare osv. Som det nämndes 
tidigare, kunskap hämtas in när det saknas och det gäller även utvärderingar när syftet är att 
veta om målen med kurserna har uppnåtts.    

Kapitel: Analys och Slutsats 

Partnerskolan och PBL 

Målet med läroplanerna är att fastställa prioriteringar och vilka syfte verksamheten skall ha, 
Enligt Orlenius (2001). Läroplanerna skapar även gemensamma referensramar, riktlinjer och 
samordnar de olika uppgifterna som sedan skall tillämpas i verksamheten. Det finns dock inte 
klara riktlinjer genom vilka åtgärder som målen skall uppnås och hur dessa skall utvärderas 
enligt läroplan. Eftersom det är i slutändan skolorna och lärarna själva som sätter upp målen 
för olika åtgärder, på gott och ont. Det positiva med det är att de lokala skolorna vet själva 
bäst vilka åtgärder som behövs som det är i partnerskolan. Det negativa är att det inte finns en 
klar ansvarsgräns mellan lärare, skola, skolverket och politiker. Politikerna och yrkeskåren 
kanske har inte heller samma politiska plattform, då kan det förekomma oklarheter om vilka 
riktlinjer som det skall följas. I Sverige förmedlades för information och kunskap genom 
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lärare till eleverna i skolan. Nuförtiden finns det överflöd av information som kan vara 
problematiska för elever att sortera och införliva i sin egen kunskapsvärld, speciellt när 
partnerskolans främsta läromaterial är datorn och Internet. Därför fungerar Lärarrollen som en 
vägledare i partnerskolan. Under 2000-talet är det lärande som sätts i fokus och inte 
kateterundervisning som det har varit tidigare. Detta har underlättats med hjälp av olika 
datorprogram och distansutbildningar (Egidius, 2000). Eleverna i partnerskolan har större 
ansvar att själva planera sina egna studier och göra inlägg i olika ”chatrum” eller skicka sina 
arbeten genom E-post, med andra ord att kommunicera digitalt. Genom detta har eleverna i 
partnerskolan blivit mera självständiga i sina studier, vilket detta är en del av huvudkriterierna 
i PBL.  

Lärarroll 

Lärare skall fungera som handledare som skall genomföra utvecklingssamtal med eleven, på 
det som varit bra och mindre bra, fram till slutbedömningen och tills eleven får sin examen, 
precis som det är enligt PBL (Egidius, 2000). Detta tillämpas exakt i parterskolan som 
arbetsmetod och koncept. Enligt Poul Erik Jensen (1983) skall lärare stimulera och motivera 
elever att själva välja mål för sitt lärande utifrån sina egna intressen. Detta tillämpas i 
partnerskolan genom att kombinera ansvaret mellan lärare och elev i undervisningssituation 
och planeringen av målen. Detta kan sker i alla fall i en del av de kortsiktiga och långsiktiga 
målen med undervisningen. Motivationen bland eleverna i partnerskolan förstärkas ytterligare 
beroende på de arbetsmaterial som används. Dessa material är inte vara svårbegripliga, utan 
lättförståeliga och hanterbara. Detta hänger ihop med den demokratiska skolan att eleverna 
skall vara delaktiga i sin egen undervisning. Lärare i partnerskolan har ett ledningsansvar 
gentemot eleverna när det gäller att utveckla deras kunskap. Enligt Kernell (2002) Det är 
oftast lärare som tar initiativ till undervisningsverksamhetens form och innehåll, men elever 
bidrar förstås också med sina förslag och argument i sammanhanget. Partnerskolan har en 
skyldighet att följa lagar, regler och styrdokument från olika myndigheter, men även från 
olika interna och externa intressenter. Vidaren menar Kernell (2002) att en av de viktigaste 
professionella kompetenser en lärare kan ha är att kunna inta andras perspektiv. Genom 
andras förväntningar kan lärare få bättre syn på sin nuvarande situation, denna förhållning 
gäller även elever också. Målet för lärare i partnerskolan är att vara skickliga på att balansera 
mellan kreativitet och ordning och mellan att låta eleverna arbeta fritt och att ha disciplin i 
klassen. Eftersom ingen situation är lik den andra så kan inte läraren heller följa en strikt 
manual för att lösa olika dilemman precis som Kernell hävdar (2002). Det gäller att ha 
helhetsperspektiv och att elevens behov skall vara i centrum i undervisningssammanhang. 
Målet för lärare i partnerskolan är att förbereda eleverna för det kommande livet utanför 
skolan. Det kan göras utifrån elevers uppfattningar och förväntningar av sin omvärld. En 
lärare måste ha god kännedom om sig själv, men även hur tillgängliga resurser skall utnyttjas 
på bästa sätt som partnerskolan befogar över. Detta leder till ökad förståelse av den egna 
lärarrollen och ändamålet med det som skall åstadkommas med verksamheten. Utifrån dessa 
kriterier kan det vara möjligt för lärare att förenkla och begripliggöra undervisningen för 
eleverna i partnerskolan så att de förstår avsikten och nyttan med de egna läranden.  

Elevroll 

William James (1842-1910) ansåg att eleven skall helst själv sätta upp sitt eget arbete 
(Lönning Strömnes, 1995). Detta förstärker elevens förståelse, inlärning och självständighet i 
partnerskolan som hon kan ha nytta av senare i livet. Eleverna måste ha möjligheter att själva 
kunna inhämta, studera, analysera, dra slutsatser och förstå människosynen och dess ursprung 
i olika kunskapsområden. Det gäller dock att vuxna föregår med gott exempel och efterlever 
dessa goda värderingar så att barnen själva utvecklas till goda medborgare i samhället 
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(Orlenius, 2001). Enligt Dewey skall elevens behov, utifrån hennes aktiviteter, vara det 
centrala i undervisningen. Informationen skall inte påtvingas eleverna utan den skall komma 
från hennes aktiviteter. Individens undervisning skall ge eleven möjligheter att förstå det som 
sker runtomkring henne och alla sanningar, idéer och teorier (Lönning Strömnes, 1995). Detta 
är exakt vad elevrollen handlar om i PBL och som tillämpas i partnerskolan. Ibland har lärare, 
elever och föräldrar skilda åsikter på vad som är viktigaste kvaliteter och hur de skall 
utvecklas i skolan. Då försöker lärare i partnerskolan att uppmuntra elever ta egna initiativ för 
sin egen inlärning och lyfta fram nyttan med arbetsinsatsen i samband med det. Det är 
speciellt viktigt när eleven inte ser glädje i arbetet. Elever i partnerskolan har jämbördig 
ställning i sin relation till lärare. Eleverna kan komma med förslag, kritisera och ifrågasätta 
och vara mera ansvariga för sin egen inlärning. På detta sätt hamnar elevens behov i fokus 
som det sig bör enligt skolverkets riktlinjer, men främst enligt synen på ett demokratiskt 
samhälle. En förutsättning för den demokratiska skolan är att förtydliga syftet och målen med 
verksamheten och låta elever, i alla fall delvis, vara delaktiga i beslutsprocesser som har 
anknytning till undervisningsverksamheten. Det skall råda ömsesidig respekt mellan elev och 
lärare, vilket det gör det också i partnerskolan. Nuförtiden kan lärare ha nära relation till sina 
elever, men markera när gränsen överskrids av eleverna (Kernell, 2002).  

Kapitel: Diskussion 

De historiska förändringarna i skolans värld har påverkat varje enskild elevs lärande. Det 
positiva är nuförtiden att elever, i den demokratiska skolan, har sina rättigheter och frihet att 
själva bestämma över sitt lärande, som det är i PBL. Skolan skall se till att eleverna har frihet 
att välja det de själva vill och inte påtvinga de kunskaper eller åsikter som de inte vill eller är 
mottagliga för. Elevers integritet skall respekteras. Lärare blir aldrig färdiga med att lära ut 
kunskap till sina elever. Det finns alltid något nytt som eleverna kan göra och lära in. Kernell 
(2002) menar att en av skolans viktigaste uppdrag är att uppfostra elever till att fungera i 
sociala relationer i ett demokratiskt samhälle. Detta kräver dock tid och hårt arbete båda för 
lärare och elever, där elever får stor frihet och handlingsutrymme. Detta kan emellertid 
uppfattas som ”flummigt” av många som är inte insatta i situationen. En elev kan öka sin 
kunskapsbas genom att kombinera sina tidigare tankar med de nyinlärda teoretiska 
kunskaperna. Det som är viktigt här är att lärare känner till elevens tidigare erfarenheter. Detta 
kan endast ske om lärare och elev har god kommunikativ relation med varandra. Nuförtiden 
erbjuds det inte absoluta sanningar till elever, utan det erbjuds möjligheter att uppleva 
omvärlden och att ha en subjektiv inställning till kunskap. Detta är viktigt eftersom individens 
inre tankar och kunskap utvecklas i samspel med andra människor. Människan är en 
socialvarelse. Lärarna i skolan bedömer varje elevs självständiga arbetssätt och lärande i olika 
grupp konstellationer vid betygsättning. Lärarna fungerar som handledare som genomför 
utvecklingssamtal med eleven, på det som varit bra och mindre bra, fram till slutbedömningen 
och tills eleven får sin examen (Egidius, 2000). Enligt William James (Lönning Strömnes, 
1995) är skolans centrala uppgift är att stegvis överföra en samling av idéer och 
föreställningsbilder till elevens medvetande. Detta lyckas med vissa elever bra och mindre bra 
med andra elever i partnerskolan. Detta kan bero på elevernas eget ansvarstagande och 
ambition. Men det är självklart också beroende av lärarens pedagogiska vägledarroll som 
lärarna besitter. I den socio- kulturella teorin sker elevens lärande i samspel med andra 
människor, enligt Lev S. Vygotskij. Kommunikationen mellan lärare och elev är viktiga för 
elevens utveckling (Orlenius, 2001). Detta kunde observeras under lektionstillfällena t.ex. när 
lärarna förde diskussioner med eleverna hela tiden. Detta styrktes även vid intervjun med 
respondenterna.   
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Kernell (2002) menar att lärare skall med jämna mellanrum reflektera och självkritiskt 
granska sina egna arbetsrutiner. Anledningen till detta är att verkligheten är dynamisk och det 
kan hända att lärare måste förändra sig för att kunna anpassa sig till olika situationer i 
undervisningen och vardagen. Det var ett av skälen som det bestämdes att lärarna skulle gå 
PBL-kursen, för att uppdatera eller hämta in nya arbetsmetoder enligt PBL. Detta kunde även 
ses på de gjorda observationerna under lektionstillfällena. Trots att lärarna ibland hade 
planerat för dagen så var de ändå flexibla och anpassade sig på det eleverna hann med för 
dagen. Alla elever fick individuell bedömning på de individuella projekten. Men eleverna 
kunde reflektera och ge sin syn på bedömningen också. Ibland hände det att flera grupper var 
utspridda i olika rum, då gällde det för läraren att hinna med alla och se till att de skötte sig. 
Det kan vara problematiskt att hinna med om det är flera som vill ha hjälp samtidigt och om 
antalet elever i klassen är många. Men generellt är det färre elever per klass än vad det är 
brukligt i många andra skolor. Kernell (2002) menar att lärare måste vara tydliga i sina 
förväntningar på sina elever på vad det är de skall göra. I partnerskolan kunde detta ske när 
lärare gick genom dagens uppgifter och vad det förväntandes av eleverna för att kunna uppnå 
de olika betygsnivåerna utifrån betygskriterierna. Genom att eleverna samarbetar och 
konstruerar informationen så utvecklar de sin egen kunskap. Lärarna i partnerskolan 
underlättar detta genom att erbjuda olika kunskapsverktyg tillgänglig för eleverna, såsom 
muntliga och skriftliga instruktioner på det som skall göras. Lärarna har en handledande roll i 
PBL. Detta märktes när lärare gick runt och hjälpte eleverna i sina arbeten och svarade på de 
frågor som ställdes. Enligt Dewey i Lönning Strömnes (1995) skall elevens behov, utifrån 
hennes aktiviteter, vara det centrala i undervisningen. Informationen skall inte påtvingas 
eleverna utan den skall komma från hennes aktiviteter. Individens undervisning skall ge 
eleven möjligheter att förstå det som sker runtomkring henne och alla sanningar, idéer och 
teorier. Genom att lärarna i partnerskolan blandar de olika lärteorierna vid sina undervisningar 
så lyckas de tillmötesgå elevernas behov. Men tyvärr så kan det vara ibland svårt för en lärare 
alltid hinna med alla elever, om det är flera som vill ha hjälp samtidigt. Men ofta går det 
ganska bra. Ibland surfandet kan distrahera vissa elever att göra sina arbeten eller lyssna på 
andra. Den lärteori som är dominerande i partnerskolan, båda till form och innehåll, är den 
sociokulturella. Där PBL baserad undervisning tillämpas till stor del. PBL baserad 
undervisning passar dock inte alla individer som det framkom från intervjuerna och VFU 
erfarenheten. Detta pga. att alla elever har olika arbetssätt, personligheter och olika sätt att 
fungera i det sociala samspelet som individer. De intervjuade lärarna ansåg att kursen var 
lärorikt och att de lärde sig ännu mera om PBL-metodiken. Dock har synen inte förändrats, 
förutom att lärarna är ännu mer villiga att använda detta arbetssätt till hösten 2006.   


