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Syftet med detta arbete har varit att undersöka lärarnas synsätt och erfarenhet av att använda 
IKT i undervisningen och hur lärarrollen påverkas. Eftersom vi ville få veta lärarnas egna 
åsikter valde vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. IKT ger ökade 
möjligheter till individualisering och konkretisering av undervisningen när den används som 
pedagogiskt redskap. Lärarna behöver därför få möjligheter att tillägna sig adekvata 
kunskaper i hur man använder sig av IKT i sin undervisning. Samhället är idag beroende av 
IKT i många olika sammanhang och det är därför viktigt att skolan anpassas till detta faktum 
så att eleverna är väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. Skolorna behöver utrustning 
som är anpassad till de krav som ställs från de intressenter som finns: beslutsfattare, 
näringsliv, skolledare, lärare, föräldrar och inte minst elever. 
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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Bosse Jonsson, Universitetslektor vid ISB 
Mälardalen högskola. Under arbetets gång har vi känt att han hela tiden funnits till hands och 
gett oss relevant och konkret respons. Vi vill också tacka våra respondenter. Utan er hade 
denna studie inte kunnat genomföras. 
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1. Inledning 
Skolan som institution är en viktig del i samhället och ett ofta hett omdebatterat ämne i media. 
Kritik som ofta framförs är att skolan inte hänger med i samhällsutvecklingen när den faktiskt 
borde leda den. När eleverna slutar skolan är det viktigt att de tillägnat sig dagens kunskaper 
och inte gårdagens. Det kan relateras till att många kallar dagens samhälle för ett 
kunskapssamhälle. Ett samhälle där varje medborgare är omgiven av informationsteknik och 
kommunikationsteknik. 
 
Under vår vfu (verksamhetsförlagd utbildning) samt under arbete i skolan har vi sett att IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) inte används till sin fulla potential. Datorerna i 
skolan används många gånger mest till att renskriva texter och surfa på Internet. Eleverna 
sitter ofta ensamma vid datorn och har då svårt att strukturera sitt surfande och sålla viktig 
information ur det myller av texter som finns på Internet. Även vid arbetet med pedagogiska 
program saknar eleverna ofta både respons och uppföljning från läraren. Eleverna får endast 
en kort information om hur programmet fungerar innan de åter igen arbetar självständigt. 
Tillgången till datorer varierar stort mellan olika skolor och gör att arbetet med datorer i 
undervisningen inte alltid kan införlivas på ett naturligt sätt utan kan bara ske på i förväg 
bokade tider i en datasal. Det innebär att vissa arbetsprocesser tar längre tid och att eleverna 
inte alltid får möjlighet att ens avsluta arbetet på det sätt som var tänkt från början. Alla lärare 
har inte tillräckliga kunskaper om vare sig mjukvara eller hårdvara. Om det uppstår problem 
med tekniken tar det ibland alltför lång tid innan man får hjälp att lösa problemet. 
 
Datorer har funnits i den svenska skolan i ca 20 år (Riis, 2000a) och idag ca 25 år men länge 
betydde de inte särskilt mycket för skolarbetet. Med tiden så har tillämpningsområdena ökat, 
tekniken och datorerna har blivit billigare, programmen enklare att använda, nya sätt att 
kommunicera har tillkommit. I många skolor finns det lärare som själva tidigt började 
använda datorer. Detta ledde i många fall till att de fann det naturligt att använda dessa i 
undervisningen. I detta arbete uppkom frågor som har med skolans uppdrag att göra nämligen 
inlärning och kunskapens villkor. Man frågade sig ”kanske kan fler lära sig på kortare tid” 
och ”kanske kan dagens unga lära andra saker än föräldrarna gjort och på andra sätt” (Riis, 
2000a, s. 34). 
 
Att skolor har lärare med kanske i första hand ett teknikintresse som lett till att de använder IT 
i undervisningen är inte tillräckligt. Ett tecken på detta är de olika satsningar som gjorts i den 
svenska skolan. Den senaste var under perioden år 1999–2001, ITis (IT i skolan) eller 
”lärandets verktyg”. Det var under våren 1998 som dåvarande regering och skolminister Ylva 
Johansson lämnade över det nationella programmet som var värt 1,5 miljarder kr eller 1500 
miljoner kr. Projektet innefattade totalt 27 kommuner eller länsbaserade projekt runt hela 
landet. Tanken och budskapet var att det skulle sprida sig som ringar på vatten till de 
kringliggande kommunerna som inte blev utvalda. Detta för att de troligen skulle följa 
projektet och ta egna initiativ till egna insatser. Avtalet mellan de utvalda skolorna och 
kommunerna var att motsvarande summa som regeringen satsade på bland annat 
kompetensutveckling av lärare skulle skolorna motfinansiera med motsvarande belopp i form 
av teknik och utrustning (Riis, 2000a). 
 
Jedeskog (2000) ger oss en bild av dåvarande politikers syn på effekten av IT-användning i 
skolan. 
 



 2 

Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön 
förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs 
kreativiteten hos både lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig 
utveckling och framgång i yrkeslivet (s. 15). 

 
Motiven för användning av datorer/IT i skolan har under lång tid varit inlärning, arbetsliv och 
demokrati. Inlärning med hjälp av datorer/IT stimulerar eleverna till en ökad nyfikenhet och 
ett större intresse för att utveckla fördjupade kunskaper. Användande av datorer/IT i skolan 
förbereder ungdomarna för kommande yrkesliv, där datorer/IT redan idag ingår inom de flesta 
yrken. Oavsett social bakgrund ska alla elever få chans till att lära sig använda datorer/IT då 
samhället förväntar sig att man besitter den kunskapen. Under senare tid har det tillkommit ett 
fjärde motiv som anses vara det mest dominerande, nämligen den förmodade 
förändringskraften på lärarnas och elevernas arbetssätt och lärarrollen (Jedeskog, 1998).  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
kan vi läsa om att eleverna måste idag kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Olika sätt att ta till sig och använda ny kunskap 
blir därför viktiga. Det är viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att granska fakta kritiskt 
och att förstå konsekvenserna av olika alternativ. Skolan verkar i ett samhälle med många 
olika typer av kunskapskällor. Eleverna kan använda informationsteknik som ett redskap för 
att söka kunskap och tillägna sig lärande. Rektorn ansvarar för att arbetsmiljön i skolan är så 
utformad att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och det stöd de 
behöver för att självständigt kunna söka och tillägna sig kunskaper, t ex datorer, personalen i 
skolan får adekvat kompetensutveckling så att de kan göra ett professionellt arbete (Lärarens 
handbok, 2004). 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan vi bland annat läsa om skolans 
uppdrag. Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationalisering och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Läraren skall låta eleverna pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer. Skolan skall sträva mot att varje elev är medveten om att 
alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och 
yrkesliv och ökad internationell samverkan. Rektorns ansvar: Arbetsmiljön i skolan utformas 
så att eleverna får tillgång till handledning och utveckla kunskaper, bland annat bibliotek, 
datorer och andra tekniska hjälpmedel. Lärare och annan personal får möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter 
(Lärarens handbok, 2004). 
 
Vi kan se att de tre första motiven (inlärning, arbetsliv och demokrati) finns med i 
läroplanerna. Det fjärde motivet som Jedeskog nämner (1998), är nya arbetssätt för elever och 
lärare samt en förändrad lärarroll. Vi kan först nu år 2007 få bekräftelse på att ett arbete har 
inletts inom detta område. Kommuner anställer idag s.k. IKT-pedagoger. De placeras centralt 
i organisationen (Barn och utbildningsförvaltning). Deras roll är att se över, främja och stödja 
skolor att använda IKT i undervisningen. Exempel på kommuner som anställt IKT-pedagoger 
är Eskilstuna och Katrineholm.  
 
En undersökning gjord av Svenska Gallup (2001) på uppdrag av KK-stiftelsen (Stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling), där 4800 intervjuer med lärare, skolledare och elever 
visade att lärarna använder IT-baserade läromedel främst i humanistiska ämnen. Därefter 
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följer de naturvetenskapliga ämnena och på tredje plats kommer de samhällsvetenskapliga 
ämnena. Minst används IT-baserade läromedel inom de praktiskt yrkesinriktade ämnena. 
 
Frågan är, hur ser användningen av IKT i undervisningen ut idag? Det har förflutit en tid efter 
ITis-projektet och det finansiella stödet har upphört. Genererade projektet ringar på vattnet?    

1.1 Syfte 
Syftet är att belysa lärares erfarenheter av att arbeta med IKT.  

1.2 Forskningsfrågor 
Hur används IKT i undervisningen? 
Vilka uppfattningar har lärare om IKT i undervisningen?  
Vad innebär användningen av IKT i skolan för lärarrollen? 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Med informations- och kommunikationsteknik (IKT) avses här varmed man kommunicerar i 
text, tal eller bilder, överför, bearbetar och lagrar information vanligtvis i telefoner och 
datorer. Det kan vara fråga om att använda ett söksystem hos skattemyndigheten hemifrån den 
väggfasta telefonen eller söka information i ett publikt system på järnvägsstationen. Det kan 
också vara användningen av persondator hemma, i skolan eller på arbetet, och kombinationen 
eller samverkan mellan flera tekniker. Den omgivning där användningen äger rum är alltså 
inte begränsad (Östlund, 2000). 
 
Denna definition av IKT är den enda vi kunnat finna i litteraturen och den är således den 
definition vi utgår ifrån i detta arbete. 

2. Litteraturöversikt 
Nedan presenteras litteratur med koppling till våra forskningsfrågor 

2.1 IKT i undervisningen 
De vanligaste användningsområdena för IT i skolan är allt från informationssökande på 
Internet till kommunikation, pedagogiska program, ordbehandling och simulering av olika 
processer. Många lärare använder datorn som presentationsverktyg, PowerPoint, bild, ljud och 
film, multimedia, OH-kanon och tv. Intresset för studier kan öka, vilket kan påverka 
inlärningen så att den blir bättre i något avseende (sambandet är inte självklart). För vissa kan 
”bättre” betyda att undervisningen blir billigare, variationen i undervisningen ökar, vissa 
arbetssätt underlättas genom att kontakter går snabbare, vissa texter kan lättare plockas fram, 
aktuellare material kan lättare användas, skrivande underlättas osv. (Almqvist, Eriksson, 
Hedfors, Jonsson & Lindström, 1999; Almqvist, 2002; E-learning Nordic 2006, 2006; 
Pedersen, 2000a). 
 
Juhlin Svenssons (2000) undersökning visade att huruvida läraren själv använde datorn som 
ett arbetsredskap verkade vara en förutsättning för att bedriva en ämnesundervisning med stöd 
av IT. En av skillnaderna när det gällde att värdera IT-läromedel visade sig vara att ju kortare 
undervisningserfarenhet, oavsett lärarnas ålder, ju mer positiv var inställningen till IT-
läromedel. 
 
När lärare får frågan varför de använder datorer/IT (mobiltelefoner, chatt, digitalkameror) 
svarar de att undervisningen får ett nytt innehåll och ett annorlunda arbetssätt, ett laborativt 
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undersökande arbetssätt. Genom att använda datorer/IT som ett komplement i den 
traditionella undervisningen stimuleras eleverna till ökad nyfikenhet och ett större intresse. 
Effekterna av att använda IT i skolarbetet kan mätas i ökat engagemang, differentierad 
undervisning, ökad kreativitet och mindre tidsförlust. Dataskrivandet har även en effekt på 
handskrivandet. Eleverna producerar längre och mer innehållsrika texter. Texterna är mer 
språkligt korrekta och det leder till skrivglädje. Det förbereder ungdomarna för yrkeslivet (E-
learning Nordic 2006, 2006; Jedeskog, 1998). 
 
Enligt CMA (Centrum för Marknadsanalys AB) (2006) finns det även skäl till att lärare väljer 
att inte använda IKT i undervisningen, eller väljer att minimera användningen. Det de menar 
då är att elevernas kunskaper är dåliga, de har svårigheter med källkritiken, det finns inte 
tillräcklig styrning, eleverna sitter still för mycket, de ser andra pedagogiska orsaker och att 
elevgrupperna är för stora och har för få lärare. 
 
Skolan måste hänga med i utvecklingen. Att använda dator i skolan är en demokratisk 
rättighet. Skolan har ett ansvar för att alla elever ska ha tillgång till dator, inte bara de elever 
som har dator hemma skriver Almqvist et al. (1999). IKT förväntas också effektivisera 
undervisningen genom att eleverna gör kvalitativt bättre arbeten på kortare tid (Fahlén, 2000). 
Enligt Kairos Future (070215) behöver skolan utvecklas genom att ta hjälp av ny teknik och 
nya kommunikationsmönster för att utveckla pedagogiken. Det gör undervisningen mer 
stimulerande och elever lär sig mer på kortare tid. 
 
Barn anser att skolan blir roligare med datorer. De ser inte datorn som ett redskap för lärandet.  
För det krävs det böcker, lärarledda lektioner, läxor och prov. Datorns viktigaste funktion i 
skolan är istället möjligheten att fly skolan, att ägna sig åt något annat en stund. Internet ses 
som ett komplement till lärarens resurser då ”all” kunskap finns där (Hernwall, 2002). 
 
Tidsaspekten är ännu en faktor som nämns när det handlar om varför lärare ser på 
användningen av IKT som de gör. En stor del av lektionstiden går åt till att hjälpa eleverna att 
handskas med själva datorn. Många lärare har en stark uppfattning att tekniken inte kan 
ersätta den mänskliga kontakten i skolan. Även när eleverna arbetar på egen hand vid datorn 
menar många att läraren behövs eftersom det är alltför tidskrävande att låta eleverna själva 
begå alla misstag. Då är det bättre att hjälpa dem så att de hinner med övningen under 
lektionspasset (Almqvist et al., 1999). 
 
Det finns flera olika anledningar till att lärare väljer att använda IKT i sin undervisning. Den 
främsta är att man ser pedagogiska vinster. Eleverna lär sig på ett roligt sätt som engagerar 
dem i högre grad än den traditionella undervisningen utan IKT (Almqvist et al., 1999). 
Majoriteten av lärare ser flera fördelar med att använda IT i undervisningen. De allra flesta 
tycker att IT underlättar elevers informationssökning. En stor andel anser att fördelar med IT i 
undervisningen är att det ger naturlig datorvana, ökar motivationen för skolarbetet, underlättar 
inlärningen, stimulerar skrivprocessen och ger möjlighet till simulering av olika förlopp och 
förbättrar pedagogiken (CMA, 2006; Svenska Gallup, 2001). Andra fördelar som lärare ser 
vid användande av IKT är bland annat att man måste kunna IT i dagens samhälle, det 
underlättar kommunikation i allmänhet, det är varierande, roligt och tilltalande för elever, det 
är lätthanterligt och lättillgängligt för eleverna, de kan jobba självständigt och skolan anpassas 
till ungdomars verklighet där IT är en självklarhet (Almqvist et al., 1999; CMA, 2006). Det är 
fler gymnasielärare än grundskollärare som ser nyttan av att använda datorn som pedagogiskt 
verktyg i sin undervisning (CMA, 2006). 
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Allt fler lärare använder Internet i undervisningen, det har ökat sedan 2004. Drygt fyra av tio 
lärare som har tillgång till Internet använder det i hög utsträckning i undervisningen. 
Gymnasielärare använder Internet i högre grad än grundskollärare (CMA, 2006). 
 
IT ingår alltid i sociala sammanhang och vad det innebär följer av hur IT används och 
uppfattas. Det är definitivt inte något som på egen hand skapar förbättringar eller ens större 
förändringar (Nissen, 2002).  

2.2 Tillgång 
Lärare i gymnasieskolan har betydligt större tillgång till en dator vid behov i skolan än 
grundskollärare. Drygt åtta av tio gymnasielärare (82 %) säger att de alltid har tillgång till en 
dator vid behov, medan motsvarande andel för lärarna i grundskolan är drygt hälften (55 %). 
Gymnasielärarna tycker i högre grad än grundskollärarna att de har tillräckliga kunskaper, de 
yngre tycker så i högre grad än de äldre. Drygt hälften av lärarna tar egna initiativ för att 
fortbilda sig inom IT (CMA, 2006). 
 

As a result of improved confidence and access to resources and advice at 
convenient times, teachers have greater control over the planning, preparation and 
content of their lessons (Condie, Munro, Seagraves & Kenesson, 2007, s. 64). 

 
När lärare ska planera undervisningen för 25-30 elever med ett fåtal datorer till sitt 
förfogande, och dessutom ska handskas med elevernas fritidsförståelse av datorn handlar det 
inte bara om att genomföra sina pedagogiska visioner, utan lika mycket om att hantera 
verkligheten i klassrummet (Almqvist et al., 1999). Lärares intresse för datorer och IT-
användning ökar i takt med satsade resurser. Lärare själva måste definiera sitt arbete och utgå 
från verkligheten istället för tekniken (Jedeskog, 2000). Lärare lägger stort fokus på att 
teknologin behöver vara mer tillgänglig (E-learning Nordic 2006, 2006; Jedeskog, 2000). 

2.3 Kompetens 
Larsson (2002) skriver att eleverna behöver lära sig hur man söker på webben och att det 
behövs formell undervisning om faktagranskning och källkritik. Det individualiserade 
arbetssättet medför mindre tid till för helhet och syntes. Eleverna stannar ofta vid sökandet av 
information och hinner aldrig fram till analys. Sökprocessen ställer stora krav på olika 
kunskaper och förmågor hos informationssökaren. En förklaring till att eleverna letar efter 
specifika svar i stället för förståelse kan vara deras tidigare vanor från informationssök i 
läroböcker och deras instrumentella syn på skoluppgifter, det vill säga att de är till för att 
göras. 
 
E-learning Nordic 2006 (2006) studie visar att två av tre lärare har deltagit i 
kompetensutveckling inom IT-området de senaste tre åren. En av tre lärare känner att de har 
tillräcklig kompetens för att använda IT i sin undervisning. Detta påvisar att de faktiska 
effekterna av kompetensutvecklingen är begränsad. Lindh (1997) nämner att undersökningar 
visar att datafortbildning ökar intresset även hos de mindre positiva lärarna. Lärare tror inte att 
den som känner sig osäker kommer att använda datorn i undervisningen. Därför märks att det 
finns ett stort behov av kompetensutveckling inom IT. Almqvist et al. (1999) framhåller att 
det största problemet verkar vara att lärare inte har någon tid över till kompetensutveckling 
om de samtidigt ska sköta det ordinarie arbetet. 
 
Vissa lärare väljer att inte använda tekniken som ett tyst motstånd mot de ständiga 
förändringar de blir ålagda att genomföra. Lärare betonar hellre stabilitet och kontinuitet i 
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undervisningen. Förändringar i lärares attityd gentemot användningen av IKT kan ske genom 
att man frågar dem vilken sorts teknik de önskar och vad de vill lära sig om dess användning. 
De behöver ständigt tillgänglig support och programvara med flera tillämpningar. De kan 
behöva besöka kollegor som använder sig av IKT i undervisningen, liksom tillfälle att själva 
lära sig att hantera tekniken genom att träna själva (Jedeskog, 2000). 
 
I CMAs (2005) undersökning kan vi läsa att få lärarstudenter säger att IT är obligatoriskt i det 
allmänna utbildningsområdet. De är överlag positiva till att använda sig av IT i 
undervisningen och tror sig komma att ha stor nytta av IT som pedagogiskt verktyg. Nästan 
hälften av lärarstudenterna är missnöjda med de kunskaper de fått om hur de kan använda sig 
av IT i undervisningen. 
 
Majoriteten av dagens lärarkår utbildade sig innan IKT fick en mer betydande roll inom 
utbildningsväsendet. Lärarprogram på högskolor kan erbjuda studenterna kompetens och 
självförtroende i att åtminstone börja tillämpa IKT i praktiken. Om inte lärarstudenter får 
tillgång till grundkunskaper och exponeras för nya tekniker under utbildningen finns risk att 
nyexaminerade lärare fortsätter att använda ”säker” teknik och motarbetar möjligheten att 
vara innovativ i valet av IKT-resurser för egen användning i undervisningen (Condie et al., 
2007). 
 
Jedeskog (2000) skriver att teknikkompetenta lärare kommer att behövas för att skapa en 
multidimensionell lärandemiljö där datorn är integrerad, inte bara ett komplement. Lärares 
uppgift är att med teknikens hjälp planera aktiviteter som underlättar elevers lärande. Det är 
läraren som ska leda debatten och bestämma om datorn ska användas i undervisningen. 
 
Läraren skall visa god kännedom om varierade läromedel. Vara medveten om läromedlets 
roll, kunna ange principer för stoffval och val av läromedel av olika slag (inte bara böcker) 
och kunna analysera dessa. Ha en metodarsenal som inte bara omfattar ett sätt eller bara några 
elever. Visa metodisk variation med avseende på elever, innehåll och situation – det vill säga 
vara klar över betydelsen av metodisk differentiering. Variera innehåll, arbetsformer och 
arbetssätt på ett sådant sätt att dynamiken tillvaratas (Kernell, 2002). 

2.4 Olika elevgrupper 
Flera studier visar att effekten av att använd sig av IKT påverkas av elevernas olika bakgrund 
och förutsättningar. Det finns tecken i USA som tyder på att de elever som inte kommer i 
åtnjutande av datorer/IT i undervisningen är de elever som redan tidigare missgynnats inom 
skolan (Jedeskog, 1998). Flickor och elever som har annat modersmål är i högre grad 
beroende av att lära sig IT i skolan (E-learning Nordic 2006, 2006). Svaga elever har tidigare 
beskrivits som stora vinnare i arbetet med IKT. Men användandet av datorer har delvis 
förändrats från färdighetsträning till självständigt arbete och hanterande av stora mängder 
information vilket gör att det inte längre är lika självklart (Nissen, Riis, Samuelsson, 2000). 
Datorn erbjuder roligare drillövningar som bl.a. gynnar svagpresterande elever. Utvärderingar 
av dessa drillövningar i basmomenten visar att det även ger mer tid över för fler 
kommunikativa övningar. Detta skulle kunna ta udden av den kritik som har lyfts av en del 
språklärare. De menar att man missar den viktiga kommunikationen om man lägger in 
datorövningar (Lindh, 1997). 

2.5 Hinder 
Två grundpelare för en lyckad dataundervisning är ett stort elevintresse och en väl fungerande 
teknik. Men lärarens inställning till datorstödd undervisning är förutsättningen för att den ska 
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lyckas. Problemet med att införa datorstödd undervisning tycks vara en icke fungerande 
teknik och lärarens bristande tilltro till datorstödd undervisning. Matematiklärare tycks dock 
ha en mer positiv inställning än språklärare skriver Lindh (1997). 
 
Det största hindret för att uppnå en större effekt anses vara för lite IT-utrustning i skolan och 
att lärarna inte har tillräckliga IT- kunskaper för att kunna undervisa med IT (E-learning 
Nordic 2006, 2006). Den enskilde lärarens undervisningstil och pedagogiska grundsyn 
bestämmer undervisningen, inte tillgången till eller användningen av teknik (Pedersen, 
2000a). De största hindren lärare nämner är att det finns för lite pengar, för få datorer, att 
kompetensen hos lärarna är för låg och att utrustningen är dålig. Tekniskt krångel uppstår, 
elevers kunskaper är för dåliga, det har svårt med källgranskning, tillgängligheten är dålig 
liksom själva arbetsmiljön (CMA, 2006). 
 
Lärare ser i högre grad än övriga intressenter i skolan hinder för att använda Internet i 
undervisningen. De största hindren de nämner är att kompetensen hos lärare är för låg och att 
utrustningen är dålig. Lärare i gymnasieskolan anser i större utsträckning än grundskollärare 
att deras egna IT-kunskaper är tillräckliga (CMA, 2006). Andra faktorer som påverkar lärares 
användning av IKT är deras egen motivation, deras tro på sig själv, deras vilja att lära och 
förändra (Jedeskog, 2000). 
 
Tekniken i sig, samt förmågan att behärska denna är också en anledning till att användningen 
av IKT ser ut som den gör. Många lärare känner sig osäkra på om de klarar av tekniken 
(Lindh, 1997). Lärare märker också att tekniken inte alltid fungerar. Detta får ibland som följd 
att de blir missmodiga, men ofta blir de intresserade av att lära sig så att de kan hantera 
tekniken själva (Almqvist et al., 1999). Lärare ser i stor utsträckning tekniska hinder för att 
använda IT i sin undervisning. Det kan vara att skolan har bristande teknisk support, vilket 
kan innebära att man som lärare inte alltid kan få hjälp direkt när tekniska problem uppstår 
(CMA, 2006). 

2.6 Lärarrollen 
Vissa lärare uttrycker oro för hur lärare-elev rollen kommer att påverkas av IKT i 
undervisningen. Läraren ses inte längre som experten, och därmed kommer lärarens status att 
minska. Detta gäller både lärarstudenter såväl som erfarna lärare. Man är bekymrade över att 
eleverna är säkrare och skickligare än de själva när det kommer att handla om IKT skriver 
Larsson (2002) liksom Condie et al. (2007). 
 
Viktiga argument för IKT i skolan är idag omvärldsfaktorer och IKT som ett 
förändringsverktyg. IKT som förändringsverktyg är framträdande i styrdokument, IT-planer 
och bland personer ett stycke upp i skolhierarkin. Detsamma gäller dock inte bland lärarna. 
De ser i sitt praktiska arbete att tekniktillgången är begränsad så att datorn inte kan användas 
som ett naturligt redskap. De ser även andra faktorer som viktigare för förändringar i skolan 
(Nissen, Riis, Samuelsson, 2000). Lärare anser att skolan måste hänga med i utvecklingen 
enligt Almqvist et al. (1999) men Kairos Future (070215) skriver att lärare även tror på 
stabilitet och långsamma förändringar. 
 
Jedeskog (1998) skriver att IT i skolan kan förändra lärarrollen med minskad auktoritet. Det 
är därför förståeligt att vissa lärare gör motstånd. Uppfattar man att den undervisning man 
bedriver fungerar, varför ska något förändras. Lärare bedömer ofta förändringar utifrån den 
praktiska nyttan som förändringen innebär för sin egen undervisning. 
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Stensmo (1997) skriver om ledarskap. Ledarskap i klassrummet handlar om lärarens sociala 
relation till klassen och elevernas relation till varandra i undervisnings- och lärprocessen. En 
lärare i dagens skola bör ha tre typer av kompetenser: ämneskompetens, didaktisk kompetens 
och ledarskapskompetens Vid införande av nya arbetssätt hamnar fokus initialt mer på 
didaktiken. Kompetensen inom det området prövas och utvecklas. Det gäller att kunna 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen med avseende på val av en ny metod, det 
vill säga hur, med stöd av vilka hjälpmedel. 
 
Wheeler (2000) hävdar att lärarrollen måste förändras av fyra skäl: 1) Många traditionella 
resurser kommer att bli gammalmodiga, inte bara på grund av de kommer att ersättas med mer 
effektiva IKT- verktyg, utan på grund av att eleverna kanske inte kommer att befinna sig i 
samma klassrum. 2) Styrdokument har mindre fokus på kunskap och mer på lärande och 
färdigheter som exempelvis kritiskt tänkande och läs- och skrivprocessen. Lärarrollen blir mer 
att stödja och främja elevernas utveckling än att förmedla kunskap. 3) Ett tredje skäl är att 
eleverna ska få bättre förståelse för mänskliga tankeprocesser och få lärandeerfarenheter, 
metoder och studieplaner som effektivare möter deras lärandebehov. 4) Onlinetester kan visa 
mer information om elevernas prestationer än vad traditionella metoder gör. Dataprogram 
som kan användas för bedömning kan tillhandahålla en vidare skala av frågor och analysera 
elevernas svarsmönster för att förstå fel, lättare jämföra elevernas prestationer över tid och 
erbjuda en bas för en individuell studieplan för vidare lärande (Condie et al., 2007).  
 
Almqvist et al. (1999) skriver att läraren har förmåga att tillsammans med eleverna bygga upp 
begrepp och sammanhang det vill säga organisera undervisningen. Nu med införandet av IT 
tilldelas de rollen som handledare. Många lärare låter sig imponeras av tekniken. Risken med 
detta är att läraren tror att det egna kunnandet är mindre värt. Efter rapportörernas 
genomläsning av olika skolors dokument för kompetensutveckling finner man i ett flertal av 
dem ett gemensamt mönster: man räknar upp en rad olika skäl till att man vill satsa på IT, 
hänvisar till styrdokument, utvecklingen i samhället i övrigt osv. När man sedan kommer till 
kompetensutvecklingen skriver man mycket om tekniska färdigheter (personalen ska kunna 
söka på nätet, klara av e-post, ta datakörkortet osv.) men inget om hur dessa kunskaper ska 
användas i det pedagogiska arbetet. 
 
Ett sätt på vilket IKT förväntas förändra skolan är genom att den förändrar arbetssättet, 
undervisningen blir mer elevcentrerad, eleverna blir mer aktiva inlärare, eleverna konstruerar 
sin egen kunskap från informationsmängderna från Internet. Lärare kommer allt mer att likna 
handledare och ägna sig mindre åt katederundervisning (Axelsson, 2000). 

2.7 Digital kompetens i framtiden 
Skolverket har arbetat med en ny läroplan GY 07 för gymnasieskolor, den frivilla skolformen. 
Genom regeringsskifte i det senaste valet (hösten 2006) bordlades införandet av den nya 
läroplanen. I Skolverkets sammanställning, Gymnasieskolan 2007, Helhet och sammanhang 
genom de elva stegen (Skolverket, 2006) kan vi läsa att grundkursen i datorkunskap 50 p var 
tänkt att utgå. En grundkurs som samtliga gymnasieelever idag går. Syftet med kursen är att 
eleverna ska få en introduktion i nödvändig datorkunskap inför deras kommande tre års 
studerande på gymnasiet. Den nya läroplanen ville istället att den digitala kompetensen skulle 
ges i kärn- och karaktärsämnena, exempelvis ordbehandling i svenska, kalkyl i matematik och 
IT-säkerhet i samhällskunskap.  
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Den nya norska nationella läroplanen som gäller från skolåret 2006-2007 räknas IT som en av 
fem grundläggande färdigheter och ska vara en del av alla ämnen på alla nivåer (E-learning 
Nordic 2006, 2006).  
 
EU-kommissionen har nyligen listat åtta nyckelkompetenser för ett livslång lärande. En av 
dessa är digital kompetens. Jan Schierbeck, undervisningsråd på Skolverket menar att vi redan 
är eniga om att digital kompetens inte ska vara ett eget ämne. Det är bättre att det skrivs in i 
styrdokumenten eftersom kompetensen är så specifik för olika ämnesområden. Inom 
samhällskunskapen kan det handla om att utveckla ett källkritiskt tänkande medan det i ett 
teknikämne kan innebära att lära sig ett program för att göra avancerade ritningar. Både 
arbetslivet och högskolestudier förutsätter en digital kompetens. Det är också viktigt ur ett 
medborgligt perspektiv eftersom allt fler av våra rättigheter och skyldigheter i samhället 
utförs med hjälp av digitala verktyg, till exempel bankärenden, söka arbete, kontakt med 
myndigheter och rösta i allmänna val. Forskningen visar att IT kan hjälpa eleverna att nå 
målen. För i stort sett alla elever är IT en naturlig del i deras liv. Det är viktigt att skolan 
förstår hur lärprocessen påverkas för den generationen som fötts in i IT-världen. Schierbeck 
framför att projektgruppen också tittar på andra länder som har skrivit in digital kompetens i 
sina läroplaner (Skolverket, 2007).  

3. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi den metod vi valt för undersökningen, samt motiverar de val vi 
gjort. 

3.1 Forskningsstrategi  
Utifrån vår egen erfarenhet från vfu (verksamhetsförlagd utbildning) och arbete i skolan ville 
vi försöka få förståelse för lärarnas synsätt och erfarenhet av användande av IKT i under-
visningen samt hur det kan påverka lärarrollen. De data som vi ämnade samla, bearbeta och 
analysera var lärarnas åsikter i ord och inte siffror, således blev valet intervju och en kvalitativ 
undersökning (Denscombe, 2000). Vi hänvisar även vårt val av undersökningsmetod, det vill 
säga intervju, till Svenska Gallups undersökning (2001). 

3.2 Frågekonstruktion och skapande av informationsbrev 
Att finna relevanta frågor i ämnet är en del av forskningsprocessen. Utifrån att var och en av 
författarna läst ca 3-4 böcker var i ämnet samt behandlat ett flertal olika rapporter startade vi 
enskilt att skriva ned frågor inför kommande intervjuer. Vi konstaterade att ju mer inlästa vi 
blev i ämnet, desto mer ökade antalet frågor. Vi beslutade oss efter två dagars arbete med 
detta att ändra riktning på arbetet och försöka fånga upp frågor i ett antal mer generella 
frågeområden. I detta återkom vi till de första frågorna som vi ställt oss vid starten av detta 
arbete. Vi återkom bland annat till frågan, till vad använder lärare IKT under lektionstid?  
Slutligen hade vi skapat totalt 12 frågor varav 10 innefattades inom tre frågeområden och två 
frågor som kan härledas som inlednings- och bakgrundsfrågor (se bilaga 1). 
 
Inför skapandet av informationsbrevet (se bilaga 2) behandlade vi forskningsetiska principer 
inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning från vetenskapsrådets hemsida (070220). 
Vi beaktade det grundläggande individskyddskravet. De fyra huvudkraven är 
informationskravet – syftet med undersökningen, samtyckeskravet – respondenten ställer upp 
frivilligt på intervju, konfidentialitetskravet att insamlad data förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem samt nyttjandekravet – att insamlade data endast används för 
undersökningen.  
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3.3 Urval av respondenter 
Vi gjorde ett subjektivt urval av lärare. Enligt Denscombe (2000) passar detta bäst då syftet 
med undersökningen är att gå på djupet och undersöka något specifikt. Avsikten till valet var 
att delvis följa den tidigare undersökningen som utförts av Svenska Gallup (2001). De valde 
sina respondenter efter ämneskategorierna humanistiska ämnen, natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Vidare undersökte de om det fanns någon skillnad mellan de 
teoretiska och praktiska programmen på gymnasienivå. Detta gjorde inte vi, då vi ansåg att 
vårt undersökningsunderlag är för litet. Även vi valde respondenter i ovanstående 
ämneskategorier. Vi valde respondenter som undervisar i ämnena svenska, engelska, 
matematik, naturkunskap (NO) och samhällskunskap (SO).  
 
Vi delade upp uppdraget med att genomföra fem personliga intervjuer var på respektive ort 
och skola. Vi ansåg det vara enklast då vi inte bor på samma ort. Vi intervjuade totalt 10 
lärare från två kommunala skolor. Vi valde fem gymnasielärare från en skola i Södermanland 
och fem högstadielärare från en skola i Västmanland.  
 
Intervjuaren av gymnasielärarna kontaktade skolans schemaläggare för att försöka finna lärare 
som hade luckor i schemat för att på så vis minst störa lärarna och öka chansen till att de 
ställde upp på intervju. Schemaläggaren gjorde valet av vad han ansåg var representanter i 
respektive ämne. Skolan är ej partnerskola (den skola där man som lärarstuderande gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning) till någon av författarna. 
 
Intervjuaren av högstadielärarna har tidigare vikarierat på skolan och kunde därför kontakta 
lärare inom de enskilda ämnena direkt på skolan efter att ha kontrollerat vilka ämnen de 
undervisade i på skolans hemsida. Intervjuaren hade i någon mån kännedom om 
respondenterna, men inte i vilken utsträckning de hade kunskap om eller använde sig av IKT i 
undervisningen. Detta gör att urvalet inte påverkades av undersökningsområdet.  
Eleverna i år 9 var på praktik under en vecka, och då hade samtliga respondenter gott om tid 
för intervju. Skolan är inte partnerskola till någon av författarna. 
 
Av de 10 respondenterna var fem kvinnor och fem män. På högstadiet var fördelningen tre 
kvinnor och två män och på gymnasiet var fördelningen två kvinnor och tre män. De 
intervjuade respondenterna har en erfarenhet i läraryrket från 2–26 år. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) skriver att 
semistrukturerad form betyder att intervjuaren är inställd på att vara flexibel och att frågornas 
ordningsföljd har mindre betydelse. Detta medför att respondenten kan utveckla sina idéer och 
tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Semistrukturerad intervju betyder att 
man utgår från en intervjuguide. Guiden innehåller ett antal frågor som syftar till att 
respondentens svar är öppna och att de kan följas upp med ytterligare frågor. 
 
Ett känt fenomen när det gäller intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. Den innebär att 
forskarens personliga identitet kan ha betydelse för hur en intervjuad person svarar på 
frågorna. Det kan till exempel inträffa att den intervjuade försöker lista ut vilka svar forskaren 
vill ha och svarar därefter. Då vi var väl medvetna om detta försökte vi medvetet hålla oss så 
neutrala som möjligt vid intervjutillfällena. 
 
Då begreppet IKT är ett vidsträckt begrepp och kan vara helt eller delvis okänt för många 
valde vi att inför varje intervju låta respondenten läsa begreppsdefinitionen av IKT. Detta för 
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att eventuellt bidra med att dels klargöra frågeområdet/ämnesområdet och dels för att de 
skulle komma igång i tankeprocessen och reflektera på sin användning av IKT i 
undervisningen. Vi ansåg att begreppet konkretiserades på så vis och lättare kunde kopplas till 
undervisning i praktiken, didaktiskt och pedagogiskt. Respondenterna fick inte frågorna i 
förväg av den anledningen att respondenter lätt kan skapa sig en förutfattad bild av vilka svar 
intervjuaren förväntas få av dem. Utelämnande av svar på grund av att respondenten inte vill 
eller inte kan ge riktiga svar går under kategorin mätfel, respondentfel (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999). Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. 
Motivet till det valet var att det var enklare för oss författare att infinna oss på en skola på 
grund av respondenternas begränsade möjlighet för intervju, samt att respondenterna känner 
sig trygga i sin arbetsmiljö och därför lättare kan reflektera över situationen kring sin 
undervisning. 
 
Intervjuerna på gymnasieskolan utfördes antingen inne i respondentens arbetsrum eller i ett 
grupprum. Intervjuerna tog ca 25 minuter i genomsnitt. Intervjuerna på högstadieskolan 
genomfördes i ett grupprum vid tre intervjuer och de två övriga intervjuerna i ett 
konferensrum i anslutning till respondenternas arbetsrum. Även dessa intervjuer tog ca 25 
minuter i genomsnitt. 
 
Semistrukturerad intervjumetod inbjuder till att följdfrågor kan ställas. I vårt fall har vi 
medvetet försökt undvika detta för att inte påverka respondenten i en viss riktning. Samtidigt 
såg vi att följdfrågor inte behövdes i någon större utsträckning då respondenterna var villiga 
att svara och istället talade fritt tills respondenten inte har något mer att tillägga. Två 
respondenter på gymnasiet ville ha förtydligande av en fråga, dock ej samma fråga.  
 
Intervjuerna bandades. Respektive intervjuare avlyssnade sina intervjuer och transkriberade 
dessa på egen hand. Detta resultatmaterial e-postades sedan till medförfattaren. Författarna 
sammanställde både sina fem intervjuer och även medförfattarens fem intervjuer. Detta 
skickades via e-post till varandra. Innan författarna gjorde en gemensam sammanställning 
antecknade var och en enskilt i materialet. Författarna träffades sedan för att anteckna och 
skapa en gemensam sammanställning av resultatet. Resultatet skrevs sedan in i 
undersökningens resultatavsnitt.  

3.5 Bearbetning och analysmetod  
Vi såg över de data vi totalt samlat in från våra respektive respondenter. Var och en sökte 
efter likheter, skillnader, mönster och tendenser för de lärarnas svar. Detta sammanfattade var 
och en enskilt. I en andra fas bytte författarna material för att se om medförfattaren funnit 
samma mönster. I en tredje fas sökte vi finna gemensamma mönster för samtliga 
respondenter. I detta arbete upptäckte vi att många av respondenternas svar på senare frågor 
från intervjuguiden passade in på de tidigare frågorna. Detta gjorde att sammanställningen av 
resultatet försvårades men samtidigt såg vi att svaren på dessa frågor blev fylligare och 
kvaliteten högre. Detta ser vi som en del av att använda sig av semistrukturerad intervjuguide, 
där respondenten tillåts tala ganska fritt kring frågorna. Slutligen jämförde vi respondenternas 
svar med vald litteratur i ämnet. Redan utvalda delar av litteraturen fick omprövas och 
litteraturen behandlades en andra omgång. I samband med analysarbetet fick vi återigen 
granska vår litteratur och komplettera den med aktuella rapporter. 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Vi anser att undersökningen har en god validitet (är giltig och mäter det som studien ämnar 
undersöka). Vi hänvisar till att Svenska Gallup (2001) använde sig av intervjuer som 
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undersökningsmetod inom det undersökta området. Vår undersökning berör delar av Svenska 
Gallups (2001) frågeområde. Deras undersökning var betydligt mer omfattande och av den 
anledningen har vi konstruerat våra frågor till en mindre studie liknande en fallstudie. Vi 
anser även att frågorna är relevanta för de tre frågeområden vi undersökt. 
 
Vi finner att respondenternas svar är sanningsenliga. En pedagog bör enligt oss vara väl 
förtrogen med de didaktiska arbetsmetoder och verktyg som han eller hon arbetar med i sin 
undervisning. Av den anledningen ser vi det enkelt att kontrollera svarens riktighet.  
 
Tidigare undersökningar med liknande frågeställningar har använt sig av intervju som 
datainsamlingsmetod. Därav anser vi att detta är en metod som i sammanhanget anses 
tillförlitlig.  
 
I fråga om att utföra undersökningen på nytt för att testa reliabiliteten så hänvisar vi till att vår 
studie genomförts vid ett tillfälle (nuläge). Respondenterna utgör ett litet underlag och de kan 
efter vår studie utvecklas inom området IKT via fortbildning. De kan även utvecklas 
personligt och det påverkar skolans sociala miljö. Likaså kan skolans ekonomi och 
organisation förändras.  

3.7 Etiska ställningstaganden 
Inom all forskning är det viktigt att man tar hänsyn till de forskningsetiska principer som 
finns. Respondenterna informerades dels i informationsbrevet (se ovan 3.2) samt muntligt vid 
intervjutillfället. Det finns fyra grundläggande huvudkrav på forskningen. Det är 
informationskravet som innebär att de personer som berörs av forskningen informeras om 
dess syfte. De medverkande skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Med det 
menas att deltagare har rätt att själva avgöra huruvida de vill deltaga i undersökningen eller ej. 
Deltagare kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan några negativa konsekvenser 
för dem. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att forskaren ska se till 
att deltagarnas personuppgifter förvaras och hanteras så att inte obehöriga kan komma åt dem. 
Respondenterna eller deras arbetsplatser nämns inte vid namn och alla inspelade intervjuer 
förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, vilket 
innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas till andra syften än forskningen. 
Respondenterna fick information om att intervjuresultaten endast kommer att användas i detta 
examensarbete. 

4. Resultat 
Här presenterar vi de data våra 10 semistrukturerade intervjuer genererat. Vi återkopplar 
presentationen till de tre frågeområdena vi har i syftet. 

4.1 Skolorna 
Vi inleder med en beskrivning av hur vi uppfattar skolmiljön där våra respondenter arbetar. 
Det är angeläget att ge en bild av förutsättningarna på de två skolorna för att kunna se 
respondenternas svar i ett sammanhang. Beskrivningen är ur ett IKT-perspektiv. 
Gymnasieskolan i Södermanland är en modern skola i ett plan med ca 1500 elever. De olika 
programmen har lokalmässigt egna områden. Dessa områden har en planlösning och 
möblering som i möjligaste mån är anpassad till det enskilda programmet och dess 
verksamhet. En generell återgivning av de teoretiska programmens miljö är att det är ett så 
kallat öppet kontorslandskap i mitten. Där finns bord, stolar och ett antal datorer. Runt detta 
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finns klassrum, grupprum, en liten datasal och lärarnas arbetsrum. Vanligast är att lärarna har 
en egen dator. I de arbetsrum där de delar dator, delas datorn mellan två lärare. Biblioteket är 
placerat i den ena delen av skolan, närmast de teoretiska programmen. Biblioteket har ca 6 
datorer, Daisy CD-spelare och översättningspennor för utlåning. De yrkespraktiska 
programmen har sina verksamheter placerade i den andra delen av skolan. De har flera datorer 
i sina huvudämnen. Klassrummen ligger i anslutning till de praktiska ämnena och där bedrivs 
undervisning i bland annat kärnämnena. I många men inte i alla av dessa klassrum finns ett 
antal datorer. I anslutning till dessa klassrum finns ett par datorsalar. Ser vi på datorsalarna på 
hela skolan så innehåller de inte datorer så att det räcker för en hel klass samtidigt. De 
yrkespraktiska programmen har till sitt förfogande en bärbar dator och en digitalprojektor. 
Vidare finns på skolan ett antal tv, video- och DVD-spelare utplacerade på skolan. 
Vaktmästeriet har en dator, digitalprojektor, TV, video och DVD för utlåning. Skolan har 
även ett par personal som arbetar med IT-support. 
 
Högstadieskolan har drygt 500 elever och ligger i Västmanland. Skolan består av tre plan med 
klassrum och några grupprum på båda sidor längs en korridor. Lärarna är uppdelade i fyra 
arbetslag och varje arbetslag består av ca 10-13 personer. Lärarna i varje arbetslag delar på ett 
arbetsrum efter principen öppet kontorslandskap. I varje arbetsrum finns det två till tre datorer 
som lärarna delar på. Eleverna på skolan är i åldrarna 12-16 år, vilket innebär att de börjar på 
skolan i år 6. Skolan har ett rum utrustat med kompensatoriska hjälpmedel för elever med 
diagnosen dyslexi. I år 7 får eleverna sin grundläggande datautbildning. Skolan har två 
datorsalar, en mindre med 11 tunna klienter, en stationär dator och digitalprojektor, samt en 
större sal med 22 tunna klienter och fyra stationära datorer, en smartboard och 
digitalprojektor. Tunna klienter innebär att en datoranvändare arbetar direkt mot ett centralt 
nätverk. Den enskilde användaren har tangentbord, mus och skärm kopplat till en minimal 
centralenhet, utan hårddisk och operativsystem. Till denna klient kan användaren inte koppla 
till annan utrustning eller använda sig av mobilt lagrad data i form av diskett, CD-rom eller 
DVD-skiva. Eleverna har inte tillgång till datorsalarna utöver lektionstid om inte en lärare 
släpper in dem. Eleverna i år 6 har egna hemklassrum som är utrustade med en till två tunna 
klienter. Elevcafeterian är också den utrustad med en tunn klient, vilket gör att eleverna har 
tillgång till den under raster. Vissa klassrum är utrustade med TV, video- och DVD-spelare, 
och i övrigt finns det två vagnar med denna utrustning på att låna. Kommunens e-post- 
interninformationssystem byttes ut för ca två år sedan och ännu råder vissa 
inkörningsproblem. Lärarna kan inte använda olika program på CD-rom i sin undervisning då 
det inte är tekniskt möjligt eller tillåtet idag. Skolan har ett par personal som kan hjälpa till 
med enklare problem. Dessa har dock även andra uppgifter på skolan. För större problem får 
man vända sig till kommunens IT-support. 

4.2 Hur används IKT i undervisningen? 
För att kunna se om det finns behov av att utveckla användningen av IKT i skolan ansåg vi 
det viktigt att först kartlägga hur användningen ser ut i dagsläget. 

4.2.1 IKT i praktiken – renskrivning och Internet 
Respondenternas vanligaste svar på frågan till vad de använder IKT under lektionstid är 
ordbehandling i Word. Detta gäller både för gymnasiet och för högstadiet. Respondenterna 
anger att eleverna skriver rent texter som ska lämnas in eller redovisas på annat sätt. I något 
fall används även Word för anteckningar direkt på datorn istället för handskrivna 
anteckningar i en anteckningsbok. 
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Inte speciellt ofta får de det, utan då handlar det mer om ett verktyg för att 
renskriva saker än att det används som ett, ja vad ska jag säga, 
undervisningsverktyg (engelska, högstadiet, 070306). 

 
Sedan skiljer sig respondenternas svar för respektive gymnasiet och högstadiet. För gymnasiet 
hamnar användande av Internet på andra plats och film på tredje plats. För högstadiet hamnar 
Internet och film på andra plats och pedagogiska program på tredje plats. De pedagogiska 
programmen består både av licensprogram och Internetbaserade program. Internet används i 
störst utsträckning till att söka fakta till arbeten av det lite friare slaget. Svårigheten för 
eleverna att söka fakta på Internet på ett effektivt sätt gör att vissa lärare anger vilka sidor som 
ska användas vid sök på Internet. Respondenterna använder även olika Internetbaserade 
program i sin undervisning. Det är både olika, beroende på ämne, övningsprogram och 
uppslagsverk, som Nationalencyklopedin och Wikipedia som används. Film används relativt 
frekvent, men inte av alla respondenter. Respondenterna från högstadiet använder de 
pedagogiska program som ligger på skolans server, men även i viss mån program som finns 
tillgängliga via Internet. 
 
Vi kan se skillnader mellan respondenternas svar, och de med mest skillnad i användandet av 
IKT i undervisningen finner vi på gymnasiet. En respondent, matematikläraren, använder inte 
IKT över huvud taget. Han säger att han har tillägnat sig en ovana att inte ta in IT i 
undervisningen samtidigt som han har ett motstånd emot det. Samhällskunskapsläraren 
använder e-post i undervisningen. Han skickar ut uppgifter till eleverna så att de kan arbeta 
med dessa även hemma. På så sätt får även de elever som är frånvarande under en lektion 
tillgång till uppgifterna.  
 
På högstadiet utmärker sig läraren i samhällskunskap genom att han använder IKT i betydligt 
större utsträckning än samtliga övriga respondenter. Han använder även IKT på ett mer 
varierat sätt jämfört med dessa. Han använder utöver de ovan nämnda vanligaste sätten även 
digitalkamera, bildbehandlingsprogram, Publisher, ett web-quest och har även låtit eleverna 
göra egna spelfilmer. Denna respondent nämner att han gått den valfria fempoängskursen 
”IKT i pedagogiken” under sista terminens studier på lärarprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. 
 
Nästan samtliga respondenter säger att i de fall eleverna själva får välja källa, varifrån de kan 
inhämta information till en uppgift eller ett större arbete, väljer eleverna i första hand Internet.  

4.2.2 Tillgång till digital utrustning styr användandet 
På frågan varför de väljer att använda IKT till dessa moment svarar i det närmaste alla 
respondenter att det är tillgången till datorer eller annan utrustning som påverkar. Detta gäller 
dels de moment man väljer att göra och är dels motiveringen till att man väljer att inte 
använda IKT frekvent i sin undervisning. Två respondenter på gymnasiet, 
samhällskunskapsläraren och engelskläraren pekar på att det eleverna producerar blir stiligt 
och lättläst. Engelskläraren anser att det även är tidsbesparande. Tillgängligheten och 
smidigheten med Internet och e-post är också en faktor som nämns av flera respondenter. En 
respondent menar att det är naturligt att eleverna söker fakta själva. Film är ett bra forum 
paketerat i ett smidigt format säger samhällskunskapsläraren på gymnasiet. Engelskläraren på 
gymnasiet menar att skolan påverkas av det som är utanför den och skolan är en del av 
samhället. Eleverna kan inte isoleras från IKT då det är något de kommer att möta i 
arbetslivet. 
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Och sen måste man ju hänga med i utvecklingen. Skolan är ju inte en sån här 
bubbla som inte blir påverkade av vad som händer där utanför. Utan vi är i högsta 
grad en del av samhället. Är det så att det finns en teknik som används i 
verkligheten, om jag får använda det uttrycket, så måste det ju finnas i den här 
verkligheten också. Det här får ju inte vara ett separat universum (engelska, 
gymnasiet, 070305). 

 
På högstadiet nämner man förutom den ovan nämnda tillgången att man använder sig av IKT 
för att det ger bra variation och det finns bra uppgifter tillgängliga via till exempel Internet 
och vid arbetet med smartboarden. Matematikläraren menar att hon använder de moment hon 
själv behärskar, men även att mattehantverket i sig är så viktigt att det inte är lämpligt att 
använda sig av för mycket tekniska hjälpmedel i undervisningen. Respondenten som är lärare 
i SO säger att han använder sig av IKT mest inom ämnet historia eftersom det är det ämnet 
han själv behärskar bäst och har störst intresse i. Det är då lättare att använda sig av nya 
arbetssätt och verktyg eftersom det kräver en hel del av läraren i undervisningen. Ytterligare 
svar på frågan är att det är elevernas önskan att använda sig av IKT och att det är naturligt och 
vardagligt för dem. 

4.2.3 Problem med kompetens och tillgång till digital utrustning 
Vi frågade respondenterna om de upplever några problem i de moment de använder IKT i 
undervisningen. Återigen svarar den största andelen respondenter att tillgången till utrustning 
är ett problem. Detta är särskilt markant hos högstadielärarna.  
 

Ja, tillgången till datorer. Framförallt här på skolan där vi har två datasalar. Den 
ena den rymmer väl 15 personer, och det finns ingen klass som är 15 personer. 
Och den andra rymmer då 25 och är uppbokad för alla möjliga lektioner istället 
då. Så tillgången den är, den styr väldigt mycket. Och när jag, som i vissa ämnen 
då har jag fyra klasser som jag vill göra samma saker med, och då blir det 
jättesvårt om en klass kan få ha datasalen sen är det tre som inte får ha det. Så 
tillgången styr väldigt mycket, när man använder datorer (NO, högstadiet, 
070307). 

 
Teknik som inte fungerar eller fungerar dåligt är också enligt respondenterna ett vanligt 
problem liksom elevernas oförmåga att komma ihåg inloggningsuppgifter till datorn samt 
deras svårigheter att vara källkritiska vid sök på Internet. Ytterligare ett problem som nämns i 
samband med sökning på Internet är svårigheten för eleverna att söka strukturerat, vilket gör 
att det går åt mycket tid. 
 

Om de hittar en besynnerlig blogg någonstans på tre sidor kan de sätta sig och 
läsa. Så när de har läst färdigt de här tre sidorna så säger de, nä det här var inget 
bra, och då har halva lektionen gått (samhällskunskap, gymnasiet, 070226). 

 
Även lärare anser att det är svårt att vara källkritisk. Lärares brist på utbildning och allmänna 
kunskaper inom IKT anses också det vara ett problem. Tidsaspekten är inte heller den ett 
oväsentligt problem. Det tar tid att som lärare förbereda sig ordentligt, det tar tid när tekniken 
inte fungerar som förväntat, tid går åt när utrustningen måste hämtas i en annan del av skolan 
och installeras och vissa undervisningsmoment är i sig väldigt tidskrävande (till exempel att 
redigera film). Ett problem som bara nämns av en respondent, SO-läraren på högstadiet är 
fusk. Han har själv upptäckt fusk i inlämnade arbeten med hjälp av hemsidor som MVG plus 
och Mimers brunn på Internet. 
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4.2.4 Svaga elever både gynnas och missgynnas  
Fyra av de fem lärarna på gymnasiet som använder IKT tror att det är svagpresterande elever 
som gynnas av att använda IKT.  
 

Jag tycker att elever som tycker att det är jobbigt att skriva de gynnas definitivt av 
att använda datorn som hjälpmedel. Kraften behöver inte gå till att forma 
bokstäverna. De får även hjälp med stavningen. Och det blir snyggt. Ofta är det 
killar som har dålig handstil. Nackdelen är att de inte tränar sin handstil, men de 
får fram sitt budskap i det de skriver (svenska, gymnasiet, 070226). 

 
Samhällskunskapsläraren på gymnasiet nämner även att datorvana elever gynnas då de kan 
fokusera mer på innehållet än på att försöka förstå det tekniska. Tre av respondenterna på 
högstadiet anser att det är läs- och skrivsvaga elever och dyslektiker som gynnas. SO-läraren 
sa att det är de kreativa eleverna som gynnas. Han menar de elever som är nyfikna och har lätt 
att lära sig. De tar snabbare egna initiativ och är inte rädda att prova nya saker.  
 
Det var endast respondenter på högstadiet som påtalade att det finns elever som missgynnas 
av att använda IKT. De framförde att de svaga eleverna missgynnas då de behöver mer hjälp 
och stöd i arbetet vid användning av nya verktyg. De hänvisas att ta ett större eget ansvar för 
hur de hanterar dessa verktyg. En följd respondenterna kan se är att eleverna t ex sparar sina 
arbeten slumpmässigt, de sparas på fel plats eller så vet de inte hur man skriver ut sina 
arbeten. Dessa elever anses också generellt ha svårare då arbetsuppgifterna och valet av 
metod blir friare. 
  

Men så har vi kanske de här, vad ska jag kalla dem, lite svagare, de som behöver 
lite mera hjälp och struktur och så, jag vet inte varför, men det är oftast där, de 
som eleverna som tappar bort sina digitala varianter av arbetena och helt plötsligt 
är… kan säga att men jag sparade det här, det blir ett verktyg som kanske ställer 
till ibland mer än vad det hjälper för dem (SO, högstadiet, 070309). 

4.3 Vilka uppfattningar har lärare om IKT i undervisningen?  
Här vill vi klargöra att vi är medvetna om detta svåra frågeområde men vi vill belysa 
omständigheter kring användandet av IKT i undervisningen. 

4.3.1 Tillgängligheten och den egna kompetensen styr användningen 
Respondenterna ser på sin användning av IKT på lite olika sätt. En gemensam faktor hos 
respondenterna från högstadiet är att samtliga vill använda IKT i större utsträckning än de gör 
idag, och dessutom mer varierat.  
 

Jag skulle nog använda det mer om det var mer tillgängligt. Nu blir det ju ofta så 
att man kollar några gånger, man kanske har ett arbete men man kan ju inte 
planera det i sin planering kan man ju, eller ja, det kanske man kan men jag har 
inte gjort så i alla fall att man kollar att jaha vilka dagar är datasalen ledig, vilka 
lektioner kan jag under det här arbetsmomentet använda datasalen eftersom det 
inte finns datorer i varje klassrum så är det ju datasalen som man är hänvisad till 
(engelska, högstadiet, 070306). 

 
På högstadiet spelar framförallt tillgången till datorer, digitalprojektor, video/DVD-
spelare och möjligheten att använda CD-rom program in som faktor, men även den egna 
kunskapen och den nytta respondenterna anser att eleverna kommer att ha av IKT i 
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framtiden spelar in. En respondent menar att hon använder de program och den 
utrustning hon själv behärskar och en annan svarar att han är helnöjd med vissa moment. 
En annan respondent refererar till att hon känner att användningen av IKT kommer mer 
naturligt i hennes andra ämne svenska som andraspråk jämfört med den vanliga 
svenskundervisningen. I kursplanerna för svenska står det att hon ska använda IKT, men 
hon anser själv att hon inte utgår från de hjälpmedel som finns och planerar därefter. IKT 
ses som redskap att berika, komplettera och variera undervisningen. Detta gäller 
respondenter från både gymnasiet och högstadiet. Ytterligare en faktor som spelar in är 
att användningen av IKT fångar elevernas intresse på ett sätt som traditionell 
katederundervisning inte gör. 
 

Film använder jag ju. Det gör jag. Jag ser det som ett verktyg. Som ett sätt att 
belysa saker framför allt, jag menar jag kan ju stå och gaffla hur länge som helst 
om litteraturhistoria, men du får ju aldrig samma genomslag som när du faktiskt 
visar en film som utspelar sig på den tiden (engelska, gymnasiet, 070305). 

 
En av respondenterna på gymnasiet tycker att det är omständligt att använda IKT när 
utrustningen måste hämtas från en annan del av skolan för att sedan installeras i 
undervisningssalen medan en annan menar att hon ser på användandet rent praktiskt. En 
respondent på gymnasiet besvarar inte frågan då han inte använder IKT i sin undervisning. 

4.3.2 Den pedagogiska nyttan 
Orsakerna till dessa åsikter är precis som synsättet på den egna användningen varierande. Hos 
respondenterna på gymnasiet är det vanligaste svaret att de hänvisar till pedagogiska fördelar 
byggda på egna erfarenheter från användningen av IKT. Skolan har också goda resurser 
menar en respondent som säger: 
 

Det finns många datorer, det finns uppkopplingar som fungerar, som är snabba. 
Det finns en IT-support på skolan som gör att de fixar grejer som är trasiga 
(samhällskunskap, gymnasiet, 070226). 

 
En respondent på gymnasiet menar att han inte haft en chans att komma i kontakt med 
tekniken trots en lång yrkeskarriär. Han säger sig även ha ett motstånd mot att använda sig av 
IKT då han tillägnat sig vanor eller ovanor att arbeta utan det. En respondent ser på sin egen 
användning av IKT som något rent praktiskt. En annan respondent säger att hon inte är 
tillräckligt hemma i tekniken och önskar ökad tillgång till digitalprojektor i sin undervisning. 
Hos respondenterna på högstadiet är det framförallt tillgängligheten till utrustning som 
påverkar respondenternas syn på sin användning av IKT. Att själv vilja använda IKT mer 
beror på att de anser att det är viktigt för elevernas framtid då de kommer att använda sig av 
IKT senare i livet, inom de flesta yrken och för att det är viktigt att inte komma efter. En 
respondent menar att man väljer moment man behärskar eftersom det kräver mycket av 
läraren att lära sig nya moment.  
 

För innan man gör det i klassen så då måste man vara stensäker på att man själv 
behärskar det där och har förutsagt, förutsett de svårigheter och de problem som 
kan uppstå (matematik, högstadiet, 070309). 
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4.3.3 Ökad tillgång leder till ökad användning 
På frågan om hur deras fortsatta användning av IKT i undervisningen ser ut svarar 
respondenterna på gymnasiet först och främst att de ser att den kommer att öka. Anledningen 
till detta är att de tror att priset på utrustningen kommer att sjunka och det innebär att 
klassrummen kan ha fasta installationer som underlättar användandet av IKT. Utvecklingen 
av den teknik som redan finns tillgänglig liksom utvecklandet av en annan teknik ses också 
som en anledning till ökat användande av IKT i framtiden. Två respondenter ser inte att det 
blir någon förändring. Samhällskunskapsläraren tror att han kommer att använda mer e-post i 
sin undervisning. Han kan tänka sig att han kommer att e-posta ut föreläsningsskisser eller 
stolpar, eller till och med delar av undervisningen. Den respondent på gymnasiet som inte 
använder sig av IKT säger att om han vore yngre skulle han kunna tänka sig att använda IKT i 
en referensklass för att sedan göra en jämförelse med de klasser som får traditionell 
undervisning. Även respondenterna på högstadiet menar att bättre tillgång på utrustning 
kommer att göra att deras användning skulle kunna komma att öka. Samtliga respondenter vill 
utveckla sin användning av olika typer av IKT-utrustning. 
 

Jag hoppas att det utvecklas och att skolan som helhet förstår att det behövs och att det 
behöver förnyas och att det ska finnas på plats (svenska, högstadiet, 070308). 

 
Engelskläraren på högstadiet menar att ett minskat elevunderlag framöver borde göra att 
tillgången till datasalen ökar, vilket gör att man kan använda datorerna som arbetsredskap i 
större utsträckning än nu. NO-läraren anser att det vore smidigt att kunna få in arbeten från 
eleverna via e-post. Han säger även att detta vore en vinst ur miljösynpunkt. 

4.3.4 Utbildning av lärare och elever 
Den insats som respondenterna på både gymnasiet och högstadiet i första hand anser krävs för 
att utveckla användandet av IKT i skolan är utbildning inom IKT-området. Detta gäller främst 
för lärarna, men en respondent på respektive gymnasiet och högstadiet anser att detta gäller 
även för eleverna. 
 

Det skulle behövas utbildning för personal, fortlöpande utbildning för elever och 
om vi har elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Vi har en del hjälpmedel 
men de kan inte använda dem och alla vi på skolan kan inte heller använde alla 
hjälpmedel. Och vi har en jättehäftig sån hära tavla som man kan skriva på och 
göra massa med roliga saker på. Det är bara några av oss som har gått den 
utbildningen och den används inte alls och den kostade jättemycket pengar. Så 
utbildning framför allt behövs (svenska, högstadiet, 070308). 

 
Ett forum för utbyte av tips och idéer tycker två av lärarna på högstadiet skulle gynna 
utvecklandet av IKT. 
 

Det var det jag sa att förutsättningar som finns här måste ju spridas. I synnerhet på 
grundskolorna där datortätheten är sämre och IT-support och såna saker. Tillsyn 
av datasalar. Det behövs ju. För som sagt det som gör att man, det som avskräcker 
det är ju dem gånger det inte funkar. Det händer ju också här att nätet pajar ihop 
eller att tre av datorerna är trasiga och då har tre elever ingenting och då blir de 
bara frustrerade. Eller att eleverna helt plötsligt kastas ur servrarna.  Så måste ju 
alla hårdvaruproblem försvinna för att det ska bli allmänt (samhällskunskap, 
gymnasiet, 070226). 
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På högstadiet nämner samtliga respondenter att ökad tillgång till olika typer av utrustning 
liksom större mängd utrustning är den faktor som har störst betydelse för utvecklandet av 
IKT. Man skulle till exempel önska att man hade möjlighet att använda sig av CD-rom skivor 
i sin undervisning, vilket inte går i dagsläget. Ett ytterligare problem relaterat till detta är 
ekonomin. En av respondenterna på högstadiet tycker att det vore väsentligt att ha 
styrdokument som reglerar inom vilket ämne ansvaret för olika moment inom 
dataundervisningen ska ligga. Två av lärarna på gymnasiet menar också att det delvis är en 
generationsskillnad som påverkar användningen av IKT idag. Vartefter de äldre lärarna går i 
pension kommer användningen av IKT att öka i undervisningen. 

4.4 Vad innebär användningen av IKT i skolan för lärarrollen? 
Vi vill här se om lärarrollen påverkats av användande av IKT, då tidigare forskning påtalar att 
man kan se en framtid där läraren mer arbetar som handledare än kunskapsförmedlare. 

4.4.1 IKT påverkar inte lärarrollen idag 
Respondenterna upplever rent generellt att IKT inte påverkar deras lärarroll idag. Ingen av 
respondenterna anser att lärarrollen påverkas negativt. IKT ses som en positiv faktor då det är 
ytterligare ett sätt att variera undervisningen på. Två av respondenterna på gymnasiet menar 
att ledarrollen som lärare behövs oavsett vilka verktyg man använder i sin undervisning. Detta 
förändras inte av att det tillkommer ny teknik. Några av respondenterna på högstadiet menar 
att eleverna tycker att arbetet blir roligare och det gör att även deras eget arbete blir det. Man 
behöver som lärare ha ett visst tekniskt kunnande för att kunna använda sig av IKT på ett 
optimalt sätt. 

4.4.2 Framtida lärarroll kommer att påverkas av användandet av Internet 
På frågan om hur de anser att deras lärarroll kommer att påverkas i framtiden ger 
respondenterna flera olika svar. Flera respondenter på både gymnasiet och högstadiet anser att 
dagens IKT-påverkan i relation till deras användande idag är lagom och att den tekniska nivån 
i skolan nått ett slags basnivå. 
 

Jag tror nånstans att vi har passerat den stora IT-revolutionen, speciellt för 
skolorna (SO, högstadiet, 070309). 

 
Att man som lärare kommer att använda Internet mer är det flera respondenter som tror. Man 
kommer att använda Internet i högre utsträckning än i dagsläget för att lägga ut anteckningar 
från föreläsningar liksom uppgifter som ska göras hemma eller i skolan. En av respondenterna 
på högstadiet menar att man kanske kan lösa vikariefrågan om läraren är sjuk på det viset. En 
av respondenterna på gymnasiet tror att lärarrollen kommer att förändras till att mer likna en 
handledares. En annan respondent där säger att IKT kan bidra till att förändra synen på ämnet, 
och en annan påvisar att rollen kan förändras på grund av att kursinnehållet förändras och det 
i sig kan medföra att mer IKT-användning tillkommer. En av respondenterna på högstadiet 
menar att det finns mycket mer än IKT som är väsentligt inom undervisningen: 
 

Jag tror att det är jätteviktigt att man inte bara, inte bara ser det här med datorer 
och IKT som något allenarådande utan som en del, ett hjälpmedel men inte den 
stora totala lösningen det är det inte (matematik, högstadiet, 070309). 
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5. Analys 
Vi inleder med att säga att i detta arbete har vi i första hand behandlat svensk litteratur, men 
även litteratur från Norden och England. Både litteratur som ligger till grund för detta arbete 
och litteratur som vi valt att inte ta med i arbetet är överensstämmande på ett sådant sätt att 
det inte är någon litteratur som påtalar ett motsatt förhållande. Vi kan med detta inte ställa 
olika författare mot varandra och sedan ställa detta mot den bild som vi hade tillfälle att se. 
 
Med ökad tillgång till digitala verktyg ökar antalet begrepp och ord för dessa. Litteraturen 
(1997–2007) avspeglar utvecklingen och fokus där den från början diskuterar datorer och 
program, till IT och Internet, och slutligen till dagens IKT för lärande.  

5.1 Bakgrund och undervisningserfarenhet 
Juhlin Svensson (2000) skriver i sin studie på gymnasieskolor att en av skillnaderna när det 
gällde att värdera IT-läromedel visade sig vara att ju kortare undervisningserfarenhet, oavsett 
lärarnas ålder, desto mer positiv var inställningen till IT-läromedel. Även lärarens egen 
erfarenhet av att själv använda datorn som ett arbetsredskap verkade vara en förutsättning för 
att bedriva en ämnesundervisning med stöd av IT. Detta kan även vi se hos våra respondenter 
på gymnasiet. De respondenter som använder, enligt vår bedömning, mest IKT av 
gymnasielärarna är samhällskunskaps- och engelskläraren med respektive 10 och 7 års 
erfarenhet. Båda dessa respondenter är män. Matematikläraren som inte använder IKT alls har 
arbetat i 26 år. Lika tydlig koppling kan vi inte se hos högstadielärarna. Deras respektive 
erfarenhet är på 2, 4, 5, 6 och 26 år. Läraren som använder mest IKT i undervisningen har 
arbetat i 4 år, är man och hade gått en kurs i IKT. Vi anser att Juhlin Svenssons (2000) studie 
på gymnasiet inte går att överföra till att gälla även högstadiet. Vi hänvisar istället till CMAs 
rapport (2006) som säger att lärare i gymnasieskolan har betydligt större tillgång till en dator 
vid behov i skolan än grundskollärare. Gymnasielärarna tycker i högre grad än 
grundskollärarna att de har tillräckliga kunskaper, de yngre tycker så i högre grad än de äldre.  
 
Gällande könsaspekten och användande av IKT ser vi av våra respondenter att det är männen 
som mest använder IKT i undervisningen. 
 
Enligt Svenska Gallup (2001) använde lärarna i främst humanistiska ämnen mest IT-baserade 
läromedel, följt av de naturvetenskapliga ämnena och till sist de samhällsvetenskapliga 
ämnena. I vår undersökning är det samhällskunskapsläraren på gymnasiet och SO läraren på 
högstadiet som mest använder IKT. Vi kan i vår undersökning mer koppla detta resultat till 
Juhlin Svenssons (2000) resultat än till Svenska Gallups (2001). Att enkelt koppla en 
ämneskategori (Svenska Gallup 2001) till graden av användning av IKT ser vi inte ger hela 
bilden utan att det faller på ett antal faktorer som mer påverkar användandet. Vi kan se att det 
grundar sig i ett större socialt sammanhang (Nissen, 2002) där lärarnas egen erfarenhet av att 
använda IKT från bland annat sin egen lärarutbildning påverkar (Condie et al., 2007).  
 
De äldre lärarna som inte fick tillgång till, och möjlighet att bekanta sig med IKT i sin 
lärarutbildning och endast kommit i kontakt med IKT på sin arbetsplats i skolan använder 
minst IKT i undervisningen. 

5.2 Användningen i praktiken 
Respondenternas svar på frågan till vad de använder IKT under lektionstid är i det närmaste 
detsamma som påtalas i litteraturen (Almqvist et al., 1999; Almqvist, 2002; E-learning Nordic 
2006, 2006; Pedersen, 2000a). Lärare och elever använder bland annat ordbehandling i Word, 
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olika grader av informations och faktasök på Internet, pedagogiska program både på Internet 
och via CD-rom, visualiserande och presenterande media som film och PowerPoint. 
 
Endast en respondent, gymnasieläraren i samhällskunskap påtalade användning av e-post som 
ett verktyg för undervisning. Han skickar ut uppgifter till eleverna så att de även kan arbete 
med dessa hemma. En orsak till att endast en respondent nämner e-post kan vara att e-post 
förknippas med en kommunikation där deltagarna inte är på samma fysiska plats. Av den 
anledningen kan många lärare se e-post som ett verktyg som inte tränar eleverna i social 
kompetens. Faktorer som påverkar högstadielärarnas kommunikation med eleverna via e-post 
är att lärarna inte har tillgång till egen dator på skolan. Datortätheten i arbetsrummen är högre 
på gymnasiet än på högstadiet, och det är inte säkert att lärare har tillgång till en dator när de 
behöver den. Eleverna har inte alltid tillgång till Internet hemma, vilket gäller även 
gymnasieelever, men de har heller inte fri tillgång till datorer på skolan, vilket gör att man 
inte kan kräva att eleverna läser sin e-post. En annan svårighet som nämns av lärarna på 
högstadiet är att många elever glömmer sina inloggningsuppgifter, och därför inte kan läsa sin 
e-post även om de har tillgång till Internet. 
 
Samhällskunskapslärare på gymnasiet sa att genom att använda e-post kan elever som inte är 
närvarande få uppgifter att arbeta med. Samma förhållande gäller för lärare. Är läraren sjuk 
kan han eller hon skicka ut uppgifter hemifrån till sina elever via e-post. För att enkelt kunna 
göra det måste materialet vara producerat i digital form. Lärare kopierar ofta från läroböcker 
och i dessa fall kan istället en scanner användas. Ingen av våra respondenter påtalade att de 
hade tillgång till eller arbetande med scanner. Kommunikation via e-post är vanligt på 
distansutbildningar på gymnasienivå. Många gymnasier, men framförallt högskolor, har ett 
Internetbaserat verktyg (First Class, WebCt) för kommunikation mellan lärare och studenter. 
Kommunikationen kan liknas ske i ett öppet forum eller en anslagstavla. Ingen respondent 
påtalade heller att de använder chatt, webbkamera eller mobiltelefoner i undervisningen. 

5.3 Motstånd 
Matematikläraren på gymnasiet säger att han har ett motstånd mot IKT i undervisningen. Han 
har en erfarenhet på 26 år och har under sin yrkeskarriär utvecklat en pedagogik som han är 
förtrogen med och anser fungerar. Vi kan bekräfta hans hinder med Jedeskog (1998) som 
skriver att lärare ofta bedömer förändringar utifrån den praktiska nyttan som förändringen 
innebär för sin egen undervisning. Ytterligare en aspekt som Condie et al. (2007) påtalar är att 
majoriteten av dagens lärarkår utbildade sig innan IKT fick en betydande roll inom 
undervisning. Vi ser att lärare som utbildat sig senare är mer öppna till att använda IKT i 
undervisningen. En avgörande faktor anser vi, i enlighet med Juhlin Svensson (2000), vara 
bekantskapen med verktygen, det vill säga att läraren själv använde datorn som ett 
arbetsredskap. Lindh (1997) skriver om sin undersökning där matematikläraren hade en mer 
positiv inställning än språkläraren. Det vi inte får veta av Lindhs undersökning (1997) är just 
faktorerna lärarens antal år i yrket och lärarnas egna erfarenheter av att själva använda datorn 
som arbetsredskap.  
 
Syftet att använda IKT i undervisningen beror mycket på lärarens tilltro till att det verkligen 
ger effekt och stödjer lärarens kunskapssyn och elevernas inlärning. För att ge bästa möjliga 
effekt måste ett antal faktorer som förhindrar användandet minskas för att i första hand lärarna 
inte ska tappa tilltron till att använda IKT. Det största hindret för att uppnå en större effekt 
anses vara för lite IT-utrustning i skolan och att lärarna inte har tillräckliga IT- kunskaper för 
att kunna undervisa med IT (E-learning Nordic 2006, 2006). Pedersen (2000a) skriver att det 
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är den enskilde lärarens undervisningsstil och pedagogiska grundsyn bestämmer 
undervisningen, inte tillgången till eller användningen av teknik.  

5.4 Varför IKT? 
Varför använder lärare IKT i undervisningen? Skälen kan ställas till de fördelar som lärarna 
upplever och därmed kunde frågan ha formulerats vilka fördelar respondenterna ser. 
Respondenterna anger till exempel variation i undervisningen, mindre tidsförlust, skolan 
måste hänga med i utvecklingen och eleverna tycker det är roligt att arbete med digitala 
verktyg. CMAs respondenter (2006) anger förutom samma fördelar som våra respondenter 
bland annat att det ger naturlig datorvana, underlättar inlärningen, stimulerar skrivprocessen 
och ger möjlighet till simulering av olika förlopp. 
 
Respondenterna säger att IKT är en viktig del i dagens samhälle, och att kunskap kommer att 
krävas när eleverna kommer ut i arbetslivet då de allra flesta yrken idag använder sig av IKT i 
någon form. Även hos Almqvist et al. (1999), CMA (2006) och Jedeskog (1998) kan vi utläsa 
att lärarna i dessa undersökningar anser detsamma som våra respondenter. Våra respondenter 
anser att eleverna blir mer engagerade och tycker att undervisningen blir roligare när man 
använder sig av IKT i undervisningen jämfört med traditionell katederundervisning. Även här 
finner vi stöd i tidigare forskning genom Almqvist et al. (1999), CMA (2006), Pedersen 
(2000a) och Svenska Gallup (2001) som påvisar samma sak. 
 
De allra flesta respondenterna nämner att de vill använda IKT i större utsträckning än de gör 
idag. Skälen till att de ser vinster med IKT är flera. De främsta är att man ser pedagogiska 
vinster utifrån egna erfarenheter. Detta är ett av de vanligaste svaren hos gymnasielärarna, 
men mindre frekvent hos högstadielärarna. Detta kan vi även läsa i CMAs rapport (2006). 
Man kan tänka sig att skillnaden där har med tillgången att göra. 

5.5 Svaga eller kreativa elever gynnas 
Vilka elever gynnas eller missgynnas av att använda IKT på lektion? Inom området vilka 
elever gynnas kan vi dela in respondenternas svar i två elevkategorier. Den första kategorin är 
de svagpresterande eleverna, de läs och skrivsvaga. Den andra kategorin av elever som 
gynnas är de elever som har datorvana eller de elever som är kreativa. Den senare kategorins 
två svar kommer från samhällskunskapsläraren och SO läraren. Det är endast högstadielärarna 
som säger att elever missgynnas. De anser att det är de svaga eleverna som missgynnas. De 
menar att de behöver mer hjälp och stöd vid användandet av digitala verktyg. Särskilt när de 
själva får chans att välja metod. Vi kan se att lärare tycker att de svaga eleverna både gynnas 
och missgynnas på olika sätt. Nissen, Riis och Samuelsson (2000) kan styrka detta och skriver 
att svaga elever har tidigare beskrivits som stora vinnare i arbetet med IKT. Men användandet 
av datorer har delvis förändrats från färdighetsträning till självständigt arbete och hanterande 
av stora mängder information vilket gör att det inte längre är lika självklart. Jedeskog (1998) 
skriver att de elever som redan tidigare missgynnats inom skolan är de som inte kommer i 
åtnjutande av datorer/IT i undervisningen. I vår undersökning kan vi ställa det i jämförelse 
med högstadieskolan som har en lägre tillgång till datorer och ett sämre nyttjande av dem som 
finns. 

5.6 Informationsöverflöd 
IKT är en del av elevernas vardag, vilket innebär att de känner sig vana och ganska säkra med 
tekniken. Det gör att användningen kommer naturligt och att motståndet i själva 
arbetsmomentet blir mindre än vid mer traditionell undervisning. 
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Med ökad tillgång till datorer ökar användandet av Internet för informations- och 
faktasökningar. Våra respondenter liksom många tidigare undersökningar tar upp lärarnas 
bristande tilltro till elevernas ostrukturerade sökningar. Sällan återkopplar lärarna till att det är 
de i första hand som är ansvariga för elevernas lärande och bör agera kring dessa problem. 
Larsson (2002) skriver att eleverna behöver lära sig hur man söker på webben och att det 
behövs formell undervisning om faktagranskning och källkritik. Det individualiserade 
arbetssättet medför att eleverna avsätter mindre tid för sammanställning och slutsats. Eleverna 
stannar ofta vid sökande av information och hinner aldrig fram till analysen. Sökprocessen 
ställer stora krav på olika kunskaper och förmågor hos informationssökaren. En förklaring till 
att eleverna letar efter specifika svar i stället för förståelse kan vara deras tidigare vanor från 
informationssök i läroböcker och deras instrumentella syn på skoluppgifter, det vill säga att de 
är till för att göras. 
 
Enligt Svenska Gallup (2001) och CMA (2006) tycker de allra flesta lärarna att IT underlättar 
elevers informationssökning. Vi ser inte riktigt samma mönster hos våra respondenter då den 
största andelen menar att eleverna har väldigt svårt att sovra i den information de finner på 
Internet. Elevernas svårighet att sovra i informationen de finner på Internet bekräftas även av 
Larsson (2002) och Nissen (2002).  
 

Av de åtta S:en, söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och 
sammanställa (från KK-stiftelsens skriftserie 2000a) ägnas de två första 
genomgående utan tvekan den största uppmärksamheten. Vi kan här tala om en 
arbetsväxling från läraren till eleven. Lärarens tidigare arbete att inför sina 
lektioner söka och samla material har tagits över av eleverna vilket resulterat i att 
elevernas arbete i dag slutar där det tidigare började, d v s man når inte längre än 
till de två första S:en, de övriga blir obearbetade. Vi har också sett många exempel 
på att källkritiska spörsmål inte alls uppmärksammas (Nissen, 2002, s. 19). 

 
Flera av respondenterna verkar snarast mena att informationssökningen försvåras då eleverna 
har svårt hantera och använda sig av källor utöver de som finns på Internet. Det är möjligt att 
man tolkat tanken om information på olika sätt. Å ena sidan finns det ju nästan obegränsade 
mängder information på Internet, men den är å andra sidan inte alltid helt enkel att tolka och 
sanningshalten är inte alltid helt given. Både lärare och elever behöver goda kunskaper om 
källkritik, och det är inte självklart att ens alla lärare har det. Det kan dock nämnas att 
respondenterna tycker att det är smidigt med olika typer av uppslagsverk online. Detta är ju 
dock en annan typ av Internetbaserat faktasök än det mer fria sökande på olika webbsidor. 

5.7 Tillgänglighet 
När man talar med respondenterna om varför användningen av IKT ser ut som den gör idag 
men även vad som påverkar fortsatt användning kommer det fram att tillgängligheten till 
tekniken är en av de mest avgörande faktorerna. Det gäller inte bara antalet datorer, 
digitalkameror osv., utan även var de finns i skolan. Om tekniken finns i en annan del av 
skolan och måste installeras inför varje användande är det också ett hinder även om tekniken 
rent fysiskt finns tillgänglig. 
 
En avgörande faktor som påverkar om lärare använder IKT är förfogandet, tillgången eller 
tillgängligheten till digital utrustning. Condie et al. (2007) skriver att tillgång till rätt 
utrustning och stöd vid önskat tillfälle ger läraren ett förbättrat självförtroende och ökar 
lärarens kontroll av planering, förberedelse och innehåll av lektioner. Av våra respondenters 
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svar kan vi se att de önskar mer digital utrustning över lag, något som underlättar just 
kontroll, planering och innehåll av lektioner. 
 
Tillgängligheten som ett hinder är särskilt tydligt hos respondenterna på högstadiet där frågan 
om tillgängligheten är ett ständigt återkommande svar genom samtliga intervjuer. 
Respondenterna säger att det finns för lite utrustning, den är svår att boka, den fungerar inte 
alltid, man saknar tillräcklig utbildning på den utrustning som finns och allt detta gör att man 
till slut inte ens försöker använda sig av den. Detta avspeglar sig i svaren på nästan alla 
intervjufrågor och gör att man tydligt ser vikten av att tekniken finns tillgänglig. Bristen på 
tillgänglig teknik verkar göra att man heller inte ser några större pedagogiska vinster de 
gånger man använder sig av IKT. Det blir så omständligt att fokus mest verkar hamna där när 
man utvärderar användandet. Därför verkar man också ha svårt att se en annorlunda 
användning i framtiden, utom det lite diffusa svaret att det troligen blir mer än idag, men att 
det hänger på att tekniken finns tillgänglig och i tillräckligt stor numerär. 
 
Detta är inte lika påtagligt bland respondenterna på gymnasiet där tvärtom läraren i 
samhällskunskap påpekar att tillgången till datorer på skolan är mycket god, och att det vore 
önskvärt att alla skolor får en lika god tillgång till datorer. Han framhåller särskilt att 
grundskolan behöver öka sin datortäthet då han är medveten om att den är högre på 
gymnasiet. Dessa orsaker är något som vi tydligt kan se även i tidigare undersökningar. I E-
learning Nordic 2006 undersökning (2006) liksom i CMAs (2006) nämns tillgången som den 
överlägset viktigaste anledningen till att användningen ser ut som den gör. Även Jedeskog 
(2000) poängterar detta. Att det är skillnad på datortäthet inom grundskolan respektive 
gymnasiet visar sig också i CMAs undersökning (2006). Om tekniktillgången inte är 
tillräcklig gör det att lärarna inte heller får tillräckliga möjligheter att se pedagogiska vinster 
med användandet av IKT. Hindren blir större och känns alltför omständliga jämfört med de 
förväntade pedagogiska vinsterna. Om man inte regelmässigt kan planera och räkna med att 
tekniken finns tillgänglig och fungerar väljer man hellre andra metoder i sin undervisning för 
att undvika tidsspillan och irritation över teknik som inte fungerar. Detta bekräftas i 
litteraturen av Lindh (1997) och Jedeskog (2000). 
 
Brist på tid är en annan tillgänglighetsaspekt som kan ses ur olika perspektiv. Det tar tid att 
planera lektioner med IKT-moment. Det tar tid när lärare måste hämta utrustning från annan 
plats i skolan och sedan installera den i klassrummet. Det tar tid när tekniken inte fungerar 
som den var planerad att göra. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de största hindren respondenterna nämner är att det finns 
för lite pengar, för få datorer, att kompetensen hos lärarna är för låg och att utrustningen är 
dålig. Tekniskt krångel uppstår, elevers kunskaper är inte tillräckliga, de har svårt med 
källgranskning, tillgängligheten är dålig liksom arbetsmiljön (CMA, 2006). 

5.8 Kunskap 
Det som de allra flesta respondenterna anser krävs för att användningen av IKT ska utvecklas 
är kompetensutveckling. Det gäller både själva handhavandet av redskapen liksom hur man 
använder dem rent pedagogiskt på bästa sätt. E-learning Nordic 2006 undersökning (2006) 
skriver att två av tre lärare känner att deras kompetens är begränsad trots att två av tre lärare 
också deltagit i kompetensutveckling under de senaste tre åren. Detta visar på att effekterna av 
kompetensutveckling är begränsade. Anledningen till detta kan vara att det är fel typ av 
kompetensutveckling som erbjuds. Jedeskog (2000) skriver att man kan ändra lärares attityd 
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gentemot datoranvändning genom att fråga dem om vilken typ av kompetensutveckling de har 
behov av inom området.  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ kan använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo 94, 
Lärarhandboken, s.15) 

 
/…/ arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och 
utveckla kunskaper, bland annat bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel 
(Lpf 94, Lärarhandboken, s.49)  

 
I Almqvist et al. (1999) liksom hos Jedeskog (2000) kan vi läsa att det största problemet vad 
gäller kompetensutveckling verkar vara att det inte finns tillräckligt med tid till detta om man 
samtidigt ska sköta det ordinarie arbetet. Detta kan även i viss mån appliceras i 
sammanhanget när våra respondenter menar att det tar tid att förkovra sig och att man som 
lärare måste vara ”stensäker” på tekniken/programmen innan man presenterar dessa för 
eleverna. Flera av våra respondenter skulle önska att det fanns ett naturligt forum där man 
kunde utbyta idéer och tips och hjälpa varandra att nå kunskap om IKT. Detta nämner även 
Jedeskog (2000) som en möjlig väg till kompetensutveckling inom IKT. 
 
Lärarutbildningen i Sverige ser idag olika ut beroende på var den ges. Vissa 
högskolor/universitet ger i dagsläget ingen utbildning inom IKT utom att man har möjlighet 
att eventuellt gå en valfri kurs om IKT. SO-läraren på högstadiet valde en sådan 
fempoängskurs och är också en av de flitigaste användarna av olika typer av IKT. 
Högskolor/universitet som exempelvis Umeå Universitet, Malmö högskola och Högskolan 
Dalarna har idag obligatoriska IKT-kurser inom lärarprogrammet. Det gör att nyexaminerade 
lärare från dessa utbildningar är bättre förberedda när de kommer ut på arbetsmarknaden. 
Detta kan påverka vilken anställning man får efter examen om det blir som Jedeskog (2000) 
skriver, att skolledare får rådet att vid nyanställning anställa lärare som är positiva till 
användning av IKT. Lärare som är mindre positiva till IKT-användning blir det i högre grad 
efter utbildning på området skriver Lindh (1997). Alltså är det viktigt med kunskap redan 
under lärarutbildningen, om man anser att det är viktigt att lärare har en positiv syn på 
användningen av IKT redan när de börjar arbeta. CMA (2005) skriver i sin rapport att 39 % 
av lärarstudenterna anger att IT-utbildning främst skett inom valbara kurser, medan 31 % 
menar att det är obligatoriskt inom det allmänna utbildningsområdet. Nästan hälften av 
lärarstudenterna anger att de är mycket eller ganska missnöjda med de kunskaper de fått inom 
utbildningen om hur man kan använda sig av IT i undervisningen. 
 
I den brittiska lärarutbildningen har man utvecklat program för att göra lärarstudenterna mer 
säkra på och börja använda sig av IKT i sitt blivande yrke. De menar att om utbildningen inte 
gör det kommer nyutexaminerade lärare att välja att jobba med metoder som de känner sig 
säkra på istället för att se möjligheterna och utveckla sitt användande av IKT enligt Condie et 
al. (2007). 

5.9 Lärarrollen 
Påverkar IKT i undervisningen lärarrollen? De flesta av våra respondenter svarade att det inte 
påverkar. En respondent säger att lärarens ledarroll kommer att finnas kvar oavsett läromedel. 
Stensmo (1997) skriver att ledarskapet i klassrummet handlar om lärarens sociala relation till 
klassen och elevernas relation till varandra i undervisnings- och lärprocessen. 
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Vid införande av nya arbetssätt hamnar fokus initialt mer på didaktiken. Kompetensen inom 
det området prövas och utvecklas. Det gäller att kunna planera, genomföra och utvärdera 
undervisningen med avseende på val av en ny metod, det vill säga hur, med stöd av vilka 
hjälpmedel (Stensmo, 1997). Vi anser att respondenten som påtalar vikten av ledarskapet 
oavsett läromedel har insikt i sin roll som lärare, det vill säga att leda och stödja eleverna i 
lärprocessen. Vi måste vara försiktiga så att det stora intresset för IKT som tekniskt fenomen 
inte får oss att tro att det finns en ensidig teknisk-vetenskaplig lösning på pedagogikens 
problem (Pedersen, 2000b). Nissen (2002) skriver att IT alltid ingår i sociala sammanhang 
och vad det innebär följer av hur IT används och uppfattas. Det är definitivt inte något som på 
egen hand skapar förbättringar eller ens större förändringar. 
 
Flera respondenter säger att IKT bidrar till att de kan variera undervisningen och eleverna 
tycker att det är roligt. När lärarna ser att eleverna tycker att undervisningen blir roligare 
sporrar det lärarna att fortsätta med IKT.  Kernell (2002) skriver att lärare skall visa god 
kännedom om varierande läromedel. Det leder till att läraren når fler elever och 
undervisningen blir mer dynamisk. Då de flesta respondenterna i undersökning fann att IKT 
inte påverkar lärarrollen ser vi att de anser att IKT fungerar som ett komplement. Jedeskog 
(2000) skriver i frågan att behovet av kompetens är större än att fungera som ett komplement. 
Teknikkompetenta lärare kommer att behövas för att skapa en multidimensionell lärandemiljö 
där datorn är integrerad, inte bara komplement (Jedeskog, 2000). 
 
Tror lärare att deras framtida roll kommer att påverkas av IKT i undervisningen? 
Respondenterna svarade bland annat att de tycker att nivån av dagens användande är lagom. 
De säger också att de tror att användandet av Internet kommer att öka. CMAs undersökning 
visar att respondenterna har rätt i det antagandet. Allt fler använder Internet i undervisningen, 
det har ökat sedan 2004. Drygt fyra av tio lärare som har tillgång till Internet använder det i 
hög utsträckning i undervisningen. Gymnasielärare använder Internet i högre grad än 
grundskollärare (CMA, 2006). 
 
Respondenterna säger att de mer kommer att fungera som handledare. Axelsson (2000) 
skriver att lärare kommer att liknas mer och mer vid en handledare och ägna sig mindre åt 
katederundervisning. En respondent på gymnasiet säger att lärarrollen kan förändras om 
kursinnehållet förändras och det kan påverka att IKT tillkommer i kurser. Ett bevis på det kan 
vi se i den skrinlagda läroplanen GY 07. Enligt GY 07 skulle lärarna i respektive ämne 
undervisa eleverna i de IKT-moment som naturligast faller inom respektive ämne. Det är 
förvånande att inte gymnasielärarna påtalat detta i frågan. Samtliga gymnasieskolor över 
landet fick ett arbetsmaterial utskickat från Skolverket år 2006. En av oss författare till denna 
undersökning har själv deltagit på en föreläsning och en konferens om den nya läroplanen via 
en partnerskola samt en föreläsning på Mälardalens högskola i Eskilstuna. I den nyligen 
antagna norska nationella läroplanen ingår IT som en av fem grundläggande färdigheter och 
är en del av alla ämnen på alla nivåer (E-learning Nordic 2006, 2006). Med den skrinlagda 
svenska läroplanen GY07 och den nya norska nationella läroplanen kan vi förvänta oss att 
IKT kommer att finnas med i kommande svenska läroplaner. Ett tydligt tecken på det är att 
EU-kommissionen har listat åtta nyckelkompetenser för ett livslång lärande och en av 
kompetenserna är digital kompetens (Skolverket, 2007). 
 
Vi kan se att vår gymnasieskola liksom de gymnasieskolor som ingått i CMAs (2006) rapport 
och E-learning Nordic 2006 (2006) har en bättre IKT-grund att utgå ifrån än de flesta 
grundskolor. De kan därför enklare möta de nya kraven. Däremot uppnår inte vår grundskola 
och andra grundskolor som ingått i ovanstående rapporter en bra IKT-grund. Det kan vi bland 
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annat uppleva genom respondenterna på högstadieskolan. De ser mer IKT som en vision 
istället för något konkret som kan starta inom kort med hjälp av lärarnas nuvarande 
kompetens och befintlig digitala utrustning. Behovet ligger främst på kompetensutbildning i 
hur man använder digital utrustning som ett pedagogiskt verktyg.  
 
Genom kompetensutveckling kan lärarna till en början bättre utnyttja den befintliga 
utrustningen. Att använda IKT i undervisningen betyder för lärarrollen att de mer ska 
handleda eleverna i deras erövring av kunskaper och inte förmedla dessa. Samma perspektiv 
att erövra kunskaper gäller även för lärare i hur man tar reda på hur de ska använda digital 
utrustning som pedagogiskt verktyg. Vi har under detta arbete själva saknat litteratur i hur 
IKT kan användas i undervisningen. Svaret vi funnit är att det finns på Internet via olika 
hemsidor. Det hänger alltså på läraren att vidga synen på var fakta och stöd kan inhämtas för 
deras pedagogiska arbete. Hemsidor som exempelvis skoldatanätet från Myndigheten för 
skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, engelska BBC. Det kan även vara 
bokförlag eller företag som bara tillverkar digitala hjälpmedel för lärande (se bilaga 3). 

6. Diskussion 
Under arbetet med uppsatsen har reflektioner kring ämnet uppstått och här följer några av 
dessa.  

6.1 E-post och andra digitala verktyg   
Det var endast en av våra respondenter som använde sig av e-post i undervisningen. Eleverna 
är troligen mer vana att kommunicera via e-post än lärarna och de ser inte detta som något 
konstigt. Vi ser att kommunikation via e-post idag är en ny form av social gemenskap utan 
fysisk närvaro. Vidare ser vi det som en möjlighet till individualisering ur både 
lärarperspektiv och elevperspektiv. Exempelvis vid skolarbeten där öppna diskussioner ingår 
kommer sällan alla elever till tals. Öppna diskussioner kan lätt domineras av ett fåtal elever. 
Det gör att de mindre talföra elevernas åsikter inte uttalas och lyfts fram. Genom att lämna ut 
en uppgift via e-post efter en öppen diskussion kan läraren lättare skapa sig en bild av 
samtliga elevers tankar, åsikter, förförståelse och kunskaper i ämnet. Det kan med andra ord 
fungera som ett betygsunderlag. Det som kan visa sig här är var varje enskild elev befinner sig 
i sin skrivutveckling samt kunskaper i ämnet. Det gör att läraren snabbare kan 
uppmärksamma elever som behöver stöd. I dessa fall kan läraren skicka ut personlig respons 
direkt riktad till eleven och detta behöver inte uppmärksammas öppet i en klassrumssituation. 
 
I dag är det vanligt förekommande att elever skriver en så kallad loggbok. En loggbok 
fungerar som en dagbok där eleven reflekterar kring ämnet, sitt eget lärande och så vidare. 
Här är det öppet för läraren att tillsammans med eleverna bestämma vad som ska tas upp i 
loggboken. Eleverna brukar lämna in sin loggbok (lösblad eller anteckningsböcker) ca en 
gång per vecka för att få respons av läraren. Arbete med att ge samtliga elever respons tar tid 
och kan lika gärna ske via e-post. 
 
Skolor som inte har ett digitalt verktyg som WebCt eller First Class kan istället kommunicera 
via en blogg på Internet. En blogg kan fungera som en loggbok. Om eleverna tappar intresset 
för att skriva i loggbok kan ett alternativ vara att lyfta dialogen och responsen publikt ute på 
Internet. Ingen av våra respondenter påtalade att de arbetar med blogg. 
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6.2 Ökad flexibilitet ökar tillgången 
Våra respondenter på framför allt högstadiet anser att trots en historiskt sett ökad datortäthet 
på skolan är det inte tillräckligt. Vi anser möjligen att lärarna kopplar ihop sin privata tillgång 
till digital utrustning med tillgången på sin arbetsplats. De flesta lärare har dator och annan 
IKT-utrustning hemma, men på arbetsplatsen har de inte samma tillgång till utrustningen då 
de delar den med övriga lärare. Ett sätt för skolor att öka tillgången till främst datorer är att 
frångå fasta installationer. Idag möjliggör tekniken att vi kan koppla upp oss trådlöst mot 
Internet. Ett exempel är Mälardalens högskola där större delen av campus erbjuder 
studenterna möjligheten att vara uppkopplad trådlöst. Många gymnasieskolor använder den 
tekniken och erbjuder eleverna på vissa program en bärbar dator under studietiden. Vi vet att 
många elever har trådlös teknik hemma och bärbar dator. Ett stort antal elever upplever att de 
hellre använder sin egen bärbara dator än använder en fast dator i skolan, där inställningar är 
ändrade och allmän oreda råder. 

6.3 Lösning av ett problem kan leda till begränsningar 
Skolor har i olika grad problem med skadegörelse eller stöld av digital utrustning. Ingen av 
respondenterna påtalade att de hade klara etablerade rutiner för hur de kunde felanmäla 
krånglande teknik och skadegörelse. Gymnasieskolan har funktionen IT-support på skolan. 
Däremot har inte grundskolan det. Skolor som har skadegörelse av digital utrustning brukar 
lösa detta med att använda sig av en central dator, en server som tjänar många tillkopplade så 
kallade tunna klienter. Det gör att lärare inte kan köpa in läromedel till exempel i form av CD-
rom. Vi fick veta av respondenterna på högstadieskolan att de har många tunna klienter, vilket 
begränsar möjligheten att välja digitala läromedel. Istället hänvisas de till att använda sig av 
digitala läromedel på Internet eller de som finns i det centrala nätverket. 

6.4 Metoddiskussion 
Vi valde till detta arbete att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi anser att 
det var den metod som lämpade sig bäst för att kunna fånga respondenternas förutsättningar, 
tankar och attityder kring sitt användande av digitala verktyg i sin undervisning. Studien kan 
naturligtvis utföras via enkäter och insamlat data kan bearbetas kvantitativt. Dock anser vi att 
det inte skulle fånga upp tillräckligt med data i fråga om respondenternas inställningar. En 
enkät innehåller främst fasta svarsalternativ. Det betyder bland annat att vi fått räkna upp ett 
antal exempel på digitala verktyg som kan användas. Vi anser att det är som att ge 
respondenterna färdiga svar vilket kan ge en skev bild och därmed sämre reliabilitet. 
 
Ett krav för en kvantitativ undersökning är att få in en mängd svar för att den ska bedömas 
vara kvantitativ. För ett arbete motsvarande detta innebär det ett krav på ca 40 enkätsvar från 
lärare. Att i praktiken få in ca 40 enkäter i tid från två skolor i två län anser vi är för stor 
chansning för att kunna få arbetet klart inom den tidsram vi haft till förfogande.    

6.5 Resultatdiskussion 
Den fysiska skolmiljön skiljer sig mycket från skola till skola. I vår undersökning, liksom i 
tidigare undersökningar, har det framkommit att datortätheten på gymnasieskolan generellt är 
högre än på grundskolan. Det har också framkommit att gymnasielärare i högre utsträckning 
än grundskollärare ser pedagogiska vinster i arbetet med IKT i undervisningen. Vi anser att 
det här finns ett samband. För att bli säker i sin användning av IKT krävs att man på ett enkelt 
sätt kan använda sig av utrustningen. Det innebär dels att utrustningen måste finnas i 
tillräckligt antal så att man har tillgång till den med någorlunda regelbundenhet och dels att 
det inte får vara för omständligt att hämta eller installera utrustningen. Användandet av IKT 
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behöver komma naturligt för att man ska se tillräckliga vinster i användandet. Om de fysiska 
förutsättningarna inte finns blir det ett motstånd redan innan användandet, vilket kanske gör 
att man istället väljer att helt avstå. 
 
Hur kommer det sig att man satsar mer på IKT på gymnasiet jämfört med i grundskolan? Ofta 
används datorer i förskolan som rekreation och nöje. Denna syn följer eleverna upp i skolan 
och många gånger får yngre elever ”spela data” som belöning. När eleverna blir något äldre 
byts ”spela data” ut mot att surfa, spela spel och chatta på Internet och även här i syfte att roa 
snarare än att arbeta mot bestämda mål. Av gammal vana används alltså inte datorerna som 
finns till ämnesanpassad inlärning och då är behovet inte heller så stort avseende datortäthet. 
På gymnasiet ser man inte längre datorn som ett lekredskap utan som ett arbetsredskap. 
Gymnasieeleverna ska ha tillgång till datorer och teknik enligt läroplanen samt att 
utbildningen syftar till ett livslångt lärande och för deras kommande yrkesliv. Ser vi på den 
norska nationella läroplanen är den gemensam för både förskolan och gymnasiet med 
gemensamma IKT-mål.  
 
Att många lärare anger att det är tillgången till digital utrustning som främst påverkar att de 
inte använder IKT i undervisningen anser vi är ett alltför lättvindigt och en aning ogrundat 
svar. Orsaken anser vi ligga djupare. Lärare kanske känner sig mer ifrågasatta gällande sin 
roll och kompetens än de spontant tänker på och vill ange. Frågan är vilken kombination och 
grad av lärare, beslutsfattare och läroplaner som har den mest konserverande effekten? Svaret 
är inte självklart, och vi har inte heller funnit i den forskning vi gått igenom under arbetets 
gång. 
 
Med tanke på att de flesta av våra respondenter önskar mer kompetensutveckling inom IKT 
menar vi att det vore väl befogat att göra en inventering ute i skolorna angående vilken typ av 
kompetensutveckling lärarna känner att de har behov av. Idag handlar oftast 
kompetensutvecklingen om att lärare ska lära sig behärska olika typer av standardprogram, till 
exempel Office-paketet och e-postklienter. Vi menar att det framöver i större utsträckning 
behövs kompetensutveckling i hur man kan använda sig av IKT pedagogiskt. Då det står i 
läroplanerna att elever ska kunna använda informationsteknik och att arbetsmiljön ska 
utformas så att eleverna får tillgång till datorer och andra tekniska hjälpmedel behöver lärarna 
ges möjligheter till detta genom adekvat fortbildning inom IKT. Som det hittills har sett ut 
verkar det snarast ha initierats olika typer av kompetensutveckling eller projekt från högre 
instanser. Detta kan vara en anledning till att resultaten av dessa varit begränsade. Det har 
oftast varit fråga om tidsmässigt begränsade projekt, vilket lett till att när projektpengarna 
tagit slut har skolorna inte haft möjlighet att satsa vidare eller ens bibehålla uppnådd kvalitet 
och kunskap. Om dessa stora projekt istället setts som processer över tid kunde man få en 
större genomslagskraft även i förlängningen. Utvecklingen av IKT sker fortfarande 
kontinuerligt, och därför bör satsningen på kompetens hos lärare vara mer långsiktig. Ofta 
verkar kompetensutvecklingens fokus ligga på just datorerna, vilket gör att man som lärare 
inte känner sig säker på hur annan IKT-utrustning fungerar, och där det blir alltför 
tidskrävande att själv sätta sig in i det. En svårighet som vi ser med att lärarna initierar vilken 
typ av utbildning de behöver kan dock vara att om man inte vet att tekniken (till exempel 
smartboard, digital projektor) finns, hur ska man då kunna önska sig mer kunskap om den? 
Detta ställer krav på att lärarna själva håller sig à jour med den tekniska utvecklingen, och det 
är inte alltid helt enkelt om man ser till ett av lärarnas ständiga dilemman – nämligen tid. När 
man som lärare inte hinner med allt man skulle vilja måste man välja bort de saker som inte 
känns väsentliga i det dagliga arbetet. Om inte de tekniska förutsättningarna finns på skolan 
känns det antagligen heller inte lika viktigt som andra saker där man kan se mer konkreta 
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resultat av sin arbetsinsats. Om man som lärare inte känner att man har möjlighet att hålla sig 
uppdaterad minskar även kunskaperna om IKT som pedagogiskt redskap. Det innebär att de 
också i mindre utsträckning kan påverka skolledning och politiker att göra satsningar inom 
IKT. En annan anledning till att kompetensutvecklingen inte verkar göra att lärare blir säkrare 
kan ju vara att de som gått utbildning nyligen kommit till större insikt om sina egna 
begränsningar än de som inte har gjort det. De ser då tydligare att deras kompetens har brister 
eftersom de blivit mer medvetna om de möjligheter som finns inom IKT genom sin 
kompetensutveckling. 
 
Tidsaspekten märks även då lärare pratar om att de alltför sällan har tid till pedagogiska 
diskussioner. Detta märks hos våra respondenter då flera av dem skulle önska mer tid att 
hjälpa varandra och tipsa om olika sätt att använda IKT i sin undervisning. Flera av de projekt 
som hittills avverkats med tanke på IT har inte nått resultat utifrån sin fulla potential, och som 
vi ser det är tidsbristen en anledning till detta. Ett antal lärare på en skola får utbildning inom 
IT-området och de förväntas sedan sprida sina nyvunna kunskaper vidare, men det sker tyvärr 
i alltför liten utsträckning. Om man satsar pengar i projekt bör man även se till att de fysiska 
förutsättningarna för ett bibehållande av kompetensnivån inom skolan finns även efter 
avslutat projekt.  

6.6 Slutsatser 
Vi anser att majoriteten av lärarkåren och skolor inte är förberedda inför kommande nya krav 
på digital kompetens. Skolor kommer att ställas inför en IKT-utmaning och för att ett sådant 
mål ska uppnås bör lärare involveras i skolors IKT-strategi. En strategi som inte ska fokusera 
på teknik utan på pedagogik och didaktik. Det innebär att lärarna måste bli mer öppna och i 
större utsträckning mer frångå läroboken som traditionell kunskapsförmedling till ett rätt 
läromedel för kunskapserövring som når fler elevers olika lärstilar. Till detta tillkommer 
självklart lärarens tilltro till att använda IKT i sin undervisning.  

6.7 Nya forskningsfrågor 
Det känns angeläget att fortsatt forskning undersöker vilka former av IKT-användning som 
ger eleverna ökade möjligheter till bättre, mer individuell inlärning. Forskningen bör ske i 
kontextbunden miljö, så kallad aktionsforskning, då behoven varierar i olika ämnen. Detta 
behövs för att ge lärare en bild av vilka möjligheter som finns idag. Skolledare och politiker 
får hjälp att se vilka typer av utrustning som kan vara ekonomiskt och pedagogiskt 
fördelaktiga att investera i på längre sikt. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfakta/frågor: 
 

1. Kön? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
 
 
 
Frågeområde 1: Hur används IKT i undervisningen? 
 

1. Till vad använder du IKT under lektionstid (uppgift, arbetssätt)? 
2. Varför just dessa moment? 
3. Upplever du några problem inom de momenten? 
4. Finns det några särskilda elevgrupper som du anser gynnas/missgynnas av användande 

av IKT under lektionstid? 
 
 
 
 
Frågeområde 2: Vilka uppfattningar har lärare om IKT i undervisningen? 
 

1. Hur ser du på din användning av IKT i undervisningen? 
2. Vad anser du är orsaken till dessa åsikter? 
3. Vad kan du se om din fortsatta användning av IKT i undervisningen? 
4. Vilken typ av insatser anser du skulle krävas för att utveckla användandet av IKT i 

skolan? 
 
 
 
 
Frågeområde 3: Vad innebär användningen av IKT i skolan för lärarrollen? 
 

1. På vilka sätt upplever du att IKT i undervisningen påverkar din lärarroll? 
2. Hur tror du att din framtida lärarroll kommer att påverkas genom användande av IKT i 

undervisningen? 
 
 



Bilaga 2 
 

              Lärares erfarenheter av att arbeta med IKT                 
 
 
Vi är två studenter som läser lärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Helena 
Abrahamsson är utbildad förskollärare och har arbetat ett antal år. Hon läser nu in behörighet 
till grundskollärare för de tidigare åren. Roine Alm har inriktningen senare år i ämnena IT och 
svenska som andraspråk.  
 
Vi ska nu skriva vårt examensarbete om användning av informations- och kommunikations-
teknik (IKT) som pedagogiskt hjälpmedel. Vi skulle därför vilja intervjua er. Vi kommer 
därför att inom kort kontakta er.  
 
Vi har för avsikt att intervjua 5 lärare från högstadiet samt 5 lärare från gymnasiet. Vi söker 
lärare i ämnena: svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap. De valda 
ämnena är kärnämnena och ämnen ur NO och SO.  
 
Varje intervju beräknas ta ca 45 min. Intervjun utförs på överenskommet datum, tid och plats. 
Intervjun kommer att spelas in på band. Intervjumaterialet kommer sedan att renskrivas i 
Word.  
 
Vi vill betona att medverka i en intervju är frivilligt och att respondenten kan avbryta sitt 
deltagande när som helst. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Materialet kommer endast att visas för examinator samt studenter i samband med 
uppsatsseminarium. 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand 
 
Helena Abrahamsson   Roine Alm 
han05007@student.mdh.se   ram99001@student.mdh.se 
070-329 26 87 070-734 93 26 
 
Handledare: Bosse Jonsson Universitetslektor, ISB. 
bosse.jonsson@mdh.se 
016-15 34 53 



Bilaga 3 
 
Länksamling 
 
http://www.medieradet.se/templates/Page____496.aspx 
 
http://contento.isk.kth.se/utbildning/ 
 
http://www.miun.se/flexwebb/ 
 
http://www.cfl.se/ 
 
http://www.ikt-pedagogen.se/ 
 
http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/index.html 
 
http://www.kollegiet.com/ 
 
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/ 
 
http://www.skolutveckling.se/ 
 
http://www.skolutveckling.se/skolnet/index.shtml 
 
http://www.museifonstret.se/ 
 
http://www.urkund.se/ 
 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ 
 
http://www.bbc.co.uk/learning/ 
 
http://www.becta.org.uk/index.cfm?cfid=838360&cftoken=34dac0fcd262c24f-13372D87-
096A-C38E-E670C4F458185168 
 
http://app.blogg.se/index.bd?fa=login.showform 
 
https://www2.blogger.com/start 
 
http://www.diu.se/default.asp 
 
http://www.drugsmart.com/ 
 
http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home 
 
http://www.fritis.se/ 
 
http://www-genvagar.slu.se/



http://www.jamstalldhet.nu/ 
 
http://www.itkommissionen.se/index-2.html 
 
http://www.kks.se/ 
 
http://se.lefo.net/ 
 
http://www.olcresearch.net/olc/ 
 
http://www.microsoft.com/sverige/education/knowledge/default.mspx 
 
http://www.smartboard.se/ 
 
http://www6.ur.se/pedagog/start/ 
 
http://www.gapminder.org/downloads/presentations/ 
 
http://www.lektion.se/ 
 
http://www.utbudet.com/Default.aspx 
 
http://www.mvgplus.com/ 
 
http://www.utbildningsinfo.se/ 
 
http://glosor.eu/ 
 
http://www.burkar.nu/ 
 
http://www.omvandla.nu/ 
 
www.webbmatte.se 
 
http://svt.se/planeten 
 
http://www.bokochwebb.se/info/ 
 
http://www.8sidor.se/?page=42 
 
http://www.sesam.nu/ 
 
http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/teknik.html 
 
http://mondosearch.skolenettet.no/cgi-

bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=16027&query=IKT&hiword=IKT%20 



Detta är en lista på ett antal företag som producerar digitala hjälpmedel för undervisning 

(kunskap och lärande). Vissa företag har andra produkter som huvudsaklig produkt, men se 

över deras produktsortiment så finner du det du söker. Företagen är inte rangordnade eller 

inriktade på typ av hjälpmedel, ålder eller ämne. 

 
www.elevdata.se   
 
www.babblarna.se http://www.alega.se/ 
 
www.softogram.se http://hands-on-cern.physto.se 
 
www.frolundadata.se http://www.slojd.nu/ 
 
www.sit.se 
 
www.oribi.se 
 
www.ordfabriken.se 
 
www.laramera.se 
 
www.lexia.just.nu 
 
www.studera.com 
 
www.mglos.se 
 
www.tefy.se 
 
www.lindbla.se 
 
www.alfamax.se 
 
www.swedishmediaart.se 
 
www.permobil.se 
 
 
Bokförlag som t ex Gleerups har böcker med tillhörande digital media. Det kan vara ett 
dataprogram eller en cd med övningar. 
 
www.gleerups.se 
 
www.bonnierutbildning.se 
 
www.nok.se 
 
www.liber.se 


