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Skolverket har under år 2017 uppdaterat läroplanen där de har lyft fram ämnet teknik allt 
mer i undervisningen, och eleverna introduceras allt mer till teknik i grundskolan F-3. Den 
här studien kommer att fokusera på roboten och vad den innebär som framtidens 
hjälpmedel i undervisningen. I Sverige har en grundskola F-6 fått möjligheten till att pröva 
en robot som lärare där resultatet blev blandade reaktioner. Den här typen av robot har 
förmågan att samverka med människan, genom att den har programmerats till ett önskat 
beteende. Den har även armar och ben, samt har ett robot utseende. Studien kommer att 
lyfta fram tidigare forskning som har utförts gällande roboten i grundskolan och 
undervisningen, vilket tyder på blandade tankar kring roboten. Dessutom kommer utvalda 
teorier från Ellen Key och Lev Vygotskij att tas fram, eftersom de har en betydande roll för 
den här uppsatsen. Syftet med den här studien är att få mer kunskap om vad som kan vara 
betydelsen med en robot i grundskolan med perspektiv från grundskolelärare F-3, och 
utifrån de förutsättningar som de lärare kan ha. Uppsatsen kommer att lyfta fram 
intervjuer med fyra grundskolelärare F-3, som uttrycker sina åsikter kring hur de ser på 
roboten som ett verktyg i klassrummet. Den här studien kan bidra till ett intresse kring 



roboten och dess deltagande i undervisningen. Dessutom kan den vara vägledande för alla 
lärare som arbetar i skolan och med elever i olika årskurser, eftersom roboten kan bli allt 
större i skolan. Studien kan dessutom agera som en introduktion om roboten och ge en 
inblick på robotens framsteg i skolvärlden, samt hur den kan bidra med olika företeelser. 
______________________________________________________________

Nyckelord: Robot lärare, Undervisning, Grundskola, Intervju, Lärare, Teknik, 
Naturvetenskap, Robot, F-3, Skola, No och Programmering. 
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Inledning
Ämnet teknik har fått mer utrymme i de svenska grundskolorna, vilket innebär bland 
annat mer introducering av digitala verktyg i undervisningen och Mbot robotar inom 
teknikämnet. Skolverket beslöt, år 2017, att uppdatera läroplanen där de adderade mer 
digitalisering i undervisningen.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet
att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. (läroplanen, 2018, s.7-8)

Här lyfter Skolverket fram genom läroplanen att eleverna ska få möjligheten att förstå 
digitala verktyg, eftersom hela vårt samhälle innehåller digitalisering av olika slag. En 
robot kan förknippas till digitalisering då eleverna har blivit introducerade till Mbot, vilket 
är en liten robot som de ska programmera under teknik undervisningen. I den här studien 
kommer dock fokusen vara på större robotar som kan samverka men människan. En sådan 
robot har ett robot utseende, armar och ben samt att den kan röra på sig. Roboten har 
blivit ett stort samtalsämne på svenska skolor, vilket har bidragit till att den har prövats på 
en grundskola F-6. Eleverna fick då möjligheten att samverka med roboten under en 
lektion. Skolverket (2018) lyfter fram att en robot ska ge stöd i undervisningen och att den 
har blivit en omdiskuterad fråga, eftersom samhällets digitalisering avspeglas i skolans 
värld. Det bidrar således att skolan förnyas genom att exempelvis ta fram nytt verktyg i 
undervisningen, vilket roboten kan bli i grundskolan där den kan agera tillsammans med 
eleverna och lärarna. Därför valde jag att studera vidare kring roboten, vilket kan skapa 
intressanta upptäckter kring vad en robot kan bidra med i undervisningen. 
   Jag valde att utföra en studie med fokus på robot som assistent i grundskolan F-3 
eftersom jag har ett intresse för teknik, och för att det är ett nytt samt även ett 
omdiskuterat ämne enligt Skolverket (2018). En robot som talar och har rörelser kan 
möjligtvis bli verklighet i svenska grundskolan F-3. Teknik ämnet introduceras allt mer för 
eleverna i årskurs 1-3, men jag har även valt att lyfta fram förskoleklassen i den här 
studien. Det beror på att en robot kan i framtiden lika väl bli introducerad till 
förskoleklassen som hos eleverna i de övriga årskurserna. I förskoleklassen har de till och 
med blivit presenterade till digitala verktyg, som exempelvis iPad där de får utföra olika 
pedagogiska uppgifter. Därför vill jag även lyfta fram förskoleklassen tillsammans med 
årskurserna 1-3 i den här studien.
   Uppsatsen kan agera som en robot introduktion där kunskaper kring robotens 
medverkan i undervisningen kan utvecklas. Den är även gynnsam för alla lärare som 
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arbetar i olika årskurser, då en robot kan komma att bli verklighet i olika studieår på 
skolan. Roboten tillhör även digitaliseringen som alla skolor i Sverige har anammat genom 
exempelvis datorer och Smartboard. Därför kan den här uppsatsen ge en inblick på 
robotens framsteg i skolvärlden och hur den kan bidra med olika företeelser. 

1.1 Tidigare forskning 
Lundgren (2012) menar att samhället är i ständig utveckling, vilket ställer krav på mer 
kunskaper för att människan ska klara av att fungera som medborgare. Exempelvis kan 
nya utbildningar träda fram och nya kunskaper som tidigare inte var lika aktuella. Därför 
är det gynnsamt att skolan hänger med i samhällsutvecklingen, för att eleverna ska forma 
kunskaper kring det samhälle som vi lever i, vilket även Mannila (2017) antyder på. 
   Tidigare forskning tyder på att en robot kan programmeras till att bland annat utföra 
olika gester och beteenden i klassrummet. Bland annat lyfter Serholt (2017) fram hur en 
robot kan programmeras i hennes avhandling, Child-Robot Interaction in Education. Hon 
pekar på att roboten ska samspela med eleverna i undervisningen, men att den kan 
medföra till olika typer av konsekvenser utifall elever och roboten samverkar tillsammans. 
Serholt (2017) lyfter fram att en svensk grundskola fick möjligheten att pröva en robot i 
undervisningen, där eleverna i årskurs 4-6 fick samverka med den. Hon lyfter fram att 
roboten lyckades med att undervisa både individuellt och i mindre grupper, där eleverna 
fick arbeta med kartläggning och hållbar utveckling. Dock lyfter Serholt (2017) att roboten 
inte kunde behålla elevernas uppmärksamhet, vilket bidrog till att eleverna inte förstod 
uppgifterna och att roboten då inte kunde igenkänna det. Eleverna blev även irriterade och 
det bidrog således till att de inte kunde fortsätta med uppgiften, vilket medverkade till att 
eleverna försökte få hjälp från en utstående person i skolan som kunde hjälpa roboten. Det 
här skedde på grund av olika anledningar, vilket bland annat beror på att roboten avbröt 
eleven som skulle besvara en uppgift. Egentligen behövde eleven ytterligare tid för att 
kunna besvara uppgiften, vilket en mänsklig lärare skulle ha förstått och något som 
roboten inte var kapabel till att förstå. Serholt (2017) pekar på att det skulle vara en fördel 
angående roboten utifall den hade en större social kompetens, eftersom det är 
betydelsefullt inom läraryrket. Utifall en robot ska arbeta i ett klassrum så är det gynnsamt 
om en social egenskap finns hos en den. 
   Sharkey (2016) lyfter bland annat fram roboten Saya som används i skolundervisningen i 
Japan. Den här roboten är programmerad att bland annat tala med eleverna och utföra 
olika ansiktsuttryck, eftersom den även har ett mänskligt utseende. Roboten Saya har blivit 
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introducerad till eleverna som en lärare, vilket innebär att den undervisar och håller i 
lektionerna. I artikeln lyfter Sharkey (2016) fram olika typer av robotar som har prövats i 
bland annat de japanska skolorna. Det tyder på att det har skett en kunskapsutveckling hos 
barnen som har fått möjligheten att bli undervisade av en robot, vilket Sharkey (2016) 
lyfter fram som en fördel med roboten. 
   Roboten är dock inte ett nytt verktyg inom grundskolan, eftersom elever i årskurs 1-3 har 
blivit allt mer introducerade till små robotar som kallas för Mbot. Syftet med dem är att 
eleverna ska lyckas programmera Mbots under teknik undervisningen, och därmed 
utveckla sina kunskaper kring programmering. Det digitala samhället har bidragit till nya 
utvecklande verktyg som är programmerade och det kan vara allt från dataspel till 
applikationer. De här verktygen introduceras till eleverna under tidig ålder och därför kan 
programmering vara en gynnsam del i grundskolan 1-3, för att de ska framställa förståelse 
hur många tekniska verktyg som är programmerade och hur programmering fungerar. 
Bers, Seddighin och Sullivan (2013) lyfter fram i artikeln, Ready for Robotics: Bringing 
Together the T and E of STEM in Early Childhood Teacher Education, att Mbots syfte är 
eleverna ska utveckla kunskapen kring programmering. Här kan Mbots förknippas med en 
assisterande robot, eftersom elevernas kunskap kring programmering kan utvecklas ännu 
mer genom att samverka med en robot. Det innebär att eleverna skapar en större förståelse 
för programmering och hur ämnet fungerar när de får arbeta med en robot, som bland 
annat talar med dem och skapar olika rörelser. Det kan således bidra till en praktisk del i 
teknik undervisningen. 
   I samhället kommer robotisering ske allt mer, vilket Mannila (2017) pekar på i boken, Att 
undervisa i programmering i skolan. Dessutom indikerar hon att grundskolan bör i tidig 
ålder introducera mer teknik hos eleverna, för att få fram intresse hos både flickor och 
pojkar. Det tyder på att flickorna har ett mindre intresse för teknik och IT i grundskolan än 
pojkarna. Att införa teknik i dem yngre åldrarna kan därför skapa en motivering och större 
intresse för teknik ämnet. Roboten kan förknippas till det som Mannila (2017) pekar på, 
eftersom en presentation av en robot i undervisningen kan bidra till motivering och 
engagemang hos eleverna, för både teknik och andra skolämnen. Den medverkar därmed 
inte endast som en assistent i lektionen utan skapar även ett intresse hos eleverna. You, 
Shen, Chang, Liu och Chen (2006) lyfter fram olika modeller som en robot kan använda 
sig av, för att motivera eleverna i undervisningen. Deras fokus befinner sig på att eleverna 
ska utvecklas och motiveras i språksyfte genom roboten, men de här metoderna kan 
användas till alla skolämnen. You et al. (2016) menar att eleverna skapar en motivering 
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inom ämnet och att de finner ett intresse genom att roboten är medverkande i 
undervisningen. Dock lyfter dem fram i studien att roboten kan bidra till en okoncentrerad 
lärandemiljö, där eleverna inte är lika uppmärksamma till lektionen när en robot är 
läraren. Dock menar även You et al. (2006) att roboten bidrar till en trivsam stämning i 
klassrummet. 
   Winfield (2014) indikerar att samspelet mellan människan och en robot kommer att ske i 
framtiden allt mer, samt att den kan programmeras till att tala och utföra olika rörelser. 
Det bidrar därmed till att den kan fungera som en hjälpande hand i form av arbetskollegor. 
I skolan skulle roboten framförallt introduceras som ett hjälpmedel och assistent i 
undervisningen. Dock lyfter Winfield (2014) fram i boken, Robotik, att det finns 
konsekvenser kring den och att människan bör ha det i åtanke. Han menar att människan 
inte alltid kan förutsäga vilket beteende en robot kommer att visa. Robotens beteende kan 
påverkas utifall miljön är oförutsägbar och därför kan roboten tyda på ett beteende som är 
oförutsägbart, trots att den har ett bestämt handlingssätt som är programmerat. Därför 
kan det bli en osäker situation utifall roboten och människan arbetar tillsammans, 
eftersom den då inte är bevisad eller certifierad som helt säker. 
   Bryson (2010) lyfter fram att robotar kan bli en samverkande hjälpmedel för människan, 
men att det finns en skyldighet hos oss människor att lära oss om roboten och hur den 
fungerar. Hon lyfter även fram att en robot kommer i framtiden vara lika stort som 
leksaker och även klara av att agera som en assistent. Bryson (2010) antyder på att roboten 
säkerligen kommer att innehålla olika program, vilket kan jämföras med televisionen och 
dess många program, som människan kan välja bland. Hon menar även att det finns en 
liten sannolikhet att roboten kommer att ersätta människan, utan att den istället kommer 
att vara en hjälpande hand för oss. Šabanović (2010) lyfter fram att roboten kommer att 
jämföras med datorn, men att den förväntas bli ett dramatiskt inslag för människan när 
den väl introduceras till samhället som ett vardagligt verktyg. Hon anmärker till att 
förväntningarna på roboten därför inte bör vara stora, eftersom människan inte än har 
lyckats förstå den helt och hållet. 
   Kennedy, Lemaignan och Belpaeme (2016) menar att roboten kan undervisa, vilket 
skapar en unik upplevelse för eleverna. Serholt (2017) lyfter fram att roboten kan 
misslyckas som lärare, eftersom den exempelvis inte förstår social kompetens som en 
människa. Dock menar Kennedy et al. (2016) att undervisningen kan ske med goda 
framsteg genom en robot lärare, men dock lyfter dem fram att det fortfarande är ett 
skeptiskt ämne och att lärarna är försiktiga gällande roboten. Dock finner Kennedy et al. 
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(2016) att lärarna är villiga att acceptera roboten i skolan. Sharkey (2016) framhåller trots 
allt information från en europeisk undersökning där endast 3 % människor skulle 
acceptera en robot i skolan, medan det finns 60 % som anser att roboten borde bli 
förbjuden att introduceras till bland annat barn. Det finns 34 % från undersökningen som 
visar på att människor vill att roboten blir förbjuden på skolan. Det tyder på att människor 
finner en oro gällande roboten och dess närvaro, menar Sharkey (2016). Dessutom menar 
hon att människan bör tänka vart en robot kan passa in och vart den kan komma till 
användning samt vart den bör undvikas.

1.1.1 Skolverket
Under år 2017 uppdaterades läroplanen för grundskolan där ämnet teknik lyfts fram ännu 
mer i undervisningen. Det kan bero på att dagens digitaliserade samhälle påverkar även 
grundskolan och dess läroplan. Skolverket pekar på att det är nödvändigt att eleverna får 
möjligheten till utveckling inom teknik kunskaperna.

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt
och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. 
(läroplanen, 2018, s.8)

Läroplanen lyfter fram att elever bör få kunskaper inom den teknik som omringar dem i 
dagens samhälle och de ska även skapa förståelse för den. Roboten kan därför kopplas till 
det här stycket då den har blivit ett omdiskuterat ämne i Sveriges skolor. Att introducera 
en robot för grundskolan F-3 kan bli ett verktyg som hjälper till i undervisningen, 
samtidigt som eleverna utvecklar kunskaper om roboten. Det kan innebära att eleverna 
skapar förståelse om hur bland annat en robot fungerar samtidigt som de samverkar med 
den.
   Läroplanen (2018) menar att det finns ett större krav inom den tekniska kunnande i 
dagens samhälle. Teknik ryms i nästan allt från olika samhällsfrågor till beslut inom 
politik. Därför menar Skolverket (2018), genom att lyfta fram det i läroplanen (2018), att 
det är nödvändigt att eleverna inom grundskolan F-3 får goda grundläggande kunskaper 
inom teknik, samt att den är synlig och förståelig. Det bidrar till att eleverna bland annat 
kan verka i en teknikintensiv värld. Skolverket (2018) tyder även på att framtidens 
medborgare bör få tillfälle att lyckas skapa förståelse och hantera, samt återspegla kritiskt 
kring tekniken som finns i dagens samhälle.
   Läroplanen (2018) tyder även på att förskoleklassen bör få möjlighet till god utveckling 
inom bland annat teknik. Elevernas intresse och kunskaper ska utvecklas genom att de 
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exempelvis får utforska och ställa frågor kring det som finns runt omkring oss i samhället. 

1.2 Problemområde, syfte och forskningsfråga
Området i den här studien är hur grundskolelärare F-3 tänker kring roboten och dess 
medverkande roll i undervisningen. Tidigare forskning tyder på olika faktorer kring 
roboten, men hur är tankarna hos grundskolelärare F-3 angående en robot som kan bli för 
dem deras framtida arbetskollega. Syftet med den här studien är att lyfta fram djupare 
kunskap kring vad som kan vara meningen med en robot i grundskolan F-3, med 
perspektiv från grundskolelärare F-3. Studien kommer att ta med förutsättningarna som 
grundskolelärarna F-3 har. Anledningen till det är att få fram utifall det finns några 
likheter eller skillnader gällande åsikterna kring roboten, beroende på olika 
förutsättningar. De underlag som studien kommer att syfta på är hur intresset för teknik 
och robot befinner sig hos grundskolelärarna, samt vilken erfarenhet de har inom 
läraryrket. Dessutom är det intressant att få information utifall det finns för- och nackdelar 
som kan följa med om roboten skulle introduceras i undervisningen. I den här studien 
kommer kvalitativ metod att inkluderas, vilket är intervjuer med fyra grundskolelärare F-
3, för att få fram resultat utifrån deras perspektiv kring robotens medverkan i grundskolan. 
Därför har följande två frågor lyfts fram och de lyder: 

1. Hur beskriver grundskolelärare F-3 robotens medverkande roll i undervisningen F-3? 
2. Kan roboten bidra med problematik i undervisningen F-3, för eleven och 
grundskolelärare F-3?
   Teorier från Ellen Key och Lev Vygotskij kommer att inkluderas i studien, på grund av att 
deras tankar kring skolvärlden ger belägg till den information som lyfts fram i min studie. 
Teorier från Key, som för mer än 100 år sedan gav ut boken Barnets århundrade, lyfter 
fram stycken kring skolan som kan förknippas med dagens skolvärld. Dessutom finner jag 
stycken från Vygotskijs teorier som stämmer överens med Keys tankar kring skolan. Därför 
har jag valt de här teoretikerna som stöd till min studie, för att det finns liknelser som är 
gynnsamma för den här uppsatsen.
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2 Teoretiskt perspektiv
Teorier från Ellen Key har en betydande roll för min studie då det ger ett stöd till det som 
jag forskar kring, vilket är roboten som ett verktyg i undervisningen. Hennes bok, Barnets 
århundrade, gavs ut i början av 1900-talet och är mer än 100 år gammal. Trots det kan 
hennes text och tankar kopplas till dagens skola och varför skolan ser ut idag, vilket ger en 
historisk tyngd inom min studie. Dessutom har jag valt att använda teorier från Lev 
Vygotskij som lyfter fram tankar kring skolsystemet, vilket kan förknippas med dagens 
skolvärld. Boken, Vygotskij och skolan, innehåller texter från Vygotskijs lärobok som går 
under namnet Pedagogisk psykologi. Pedagogisk psykologi publicerades år 1926, men 
fram till år 1988 så kunde den endast läsas i ett bibliotek i Moskva med särskilt tillstånd. 
Boken, Vygotskij och skolan, gavs ut år 1999 där Gunilla Lindqvist är bokens redaktör och 
har skrivit flera böcker som är inspirerade av Vygotskijs teorier. Jag valde att använda dem 
böckerna eftersom jag finner goda liknelser i texterna från både Key och Vygotskij, vilket 
kan styrka min studie kring robotens framsteg i skolans värld. 
   Ellen Key (2017) lyfter fram uppfostringsmetoden där eleverna ska få möjligheten att 
upptäcka i undervisningen, och på det sättet utveckla sina kunskaper kring ett ämne. Hon 
menar att alltför många skolor använder pluggmetoden där läraren predikar bland annat 
om ett ämne till eleverna, men att det istället borde finnas fler möjligheter till praktiska 
inslag i undervisningen. Det innebär att eleverna får arbeta med det som de blir 
undervisade om, istället för att få en predikan från läraren. Vygotskij (1999) lyfter fram en 
teori som liknar det som Key tar upp, vilket är att eleverna ska få möjligheten till ett större 
ansvar i undervisningen. Det innebär att läraren endast är en handledare medan eleverna 
får arbeta självständigt med uppgifter som kan likna praktiska metoder. Vygotskij (1999) 
menar att eleverna får tillfälle att tänka individuellt, medan tidigare undervisningssystem 
medförde till att läraren istället fick tänka för hela klassen genom exempelvis att läraren 
predikade till eleverna. Istället blir läraren en vägledare medan eleverna får allt mer 
upptäcka självständigt i undervisningen. 
   Key (2017) menar även att det är nödvändigt att eleverna får kunskap om det som är 
viktigt och kopplat till livet, för att de ska senare klara sig i samhället. Hon lyfter fram 
naturvetenskap och menar att ämnet innehåller nödvändiga kunskaper, vilket eleverna 
borde anamma. Vygotskij (1999) lyfter fram att skolans värld bör ha en koppling till 
samhället som vi lever i, för att då framkallas elevernas naturliga intresse. Vygotskij menar 
således att eleverna bör känna igen sig utifrån de egna erfarenheterna i undervisningen. 
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3 Metod
Till den här studien valdes en kvalitativ metod där fyra grundskolelärare F-3 blev 
intervjuade. Anledningen till varför jag valde att utföra intervjuer istället för exempelvis 
enkätundersökning var på grund av att jag ville få fram djupare svar, vilket en 
enkätundersökning inte kan ge då det är en kvantitativ metod. Min roll under intervjun var 
neutral, vilket är nödvändigt inom kvalitativ metod och det innebär att jag inte lyfte fram 
mina åsikter eller tankar kring ämnet. Denscombe (2018) menar att kvantitativ forskning 
kan innebära att det finns en neutralitet från forskarens sida, medan kvalitativ forskning 
kan medföra att det däremot finns en inblandning från forskarens sida. Det betyder att 
forskaren i en kvalitativ studie uppfattas som kärnan i mätinstrumenten, där exempelvis 
forskarens bakgrund och identitet har en betydande roll i insamlingen och tolkningen av 
data. Därför var det nödvändigt att jag hade i åtanke under intervjun att inte bli inblandad 
i metoden, utan istället låta informanterna svara på frågorna och tala ur hens egna 
perspektiv. 
   Den här studien kommer att lyfta fram forskningsintervju, vilket Denscombe (2018) 
lyfter fram. Det innebär att informanterna har samtyckt om att medverka i intervjun, samt 
att de har förstått att de kommer att delta i ett forskningsprojekt. Varje intervju som jag 
utförde skedde med en informant i taget och enskilt, vilket även kan kallas för 
semistruktuerade intervjuer. Denscombe (2018) lyfter fram att fördelen med att intervjua 
en informant i taget är att det bland annat endast finns en persons idéer och tankar, som 
forskaren behöver ha uppsikt över samt undersöka. Dock är nödvändigt att informanten 
får upplysning kring hur intervjun kommer att gå till och vart informationen kommer att 
hamna. Därför fick varje informant ett informationsbrev (se bilaga 1) innan intervjun och 
som de sedan fick skriva under. Denscombe (2018) lyfter fram att det är bland annat 
viktigt att uppmärksamma utifall intervjun kommer att spelas in eller inte. Det finns 
således personer som inte vill att intervjun ska spelas in och därför är det nödvändigt att 
sådan information läggs fram innan intervjun. Dock användes inte ljudinspelning utan 
istället antecknades allt i en anteckningsbok, vilket Denscombe (2018) kallar för 
fältanteckningar. Det är viktigt att forskaren antecknar informationen under eller efter 
intervjun, för att det är då fortfarande färskt minne. Svaren kontrollerades tillsammans 
med informanten under och på slutet av intervjun, för att försäkra att svaren stämde och 
att ingen missförståelse hade hänt. 
   Det som var mittpunkten med intervjun var att få fram information kring hur fyra 
grundskolelärare F-3 ser på en robot i undervisningen F-3. Därför formades sju 
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intervjufrågor (se bilaga 2) som skickades till informanternas mail någon dag innan 
intervjun, för att de skulle vara förberedda. Frågorna var likadana under varje intervju och 
den genomfördes i skolans lokaler, och intervjuerna pågick i ungefär en timme. 
Intervjufrågorna formades på ett sådant sätt för att bland annat få svar utifall det finns för- 
och nackdelar med roboten. Dessutom var det nödvändigt att få fram svar utifall de kan 
tänkas samverka med en robot och deras motiveringar till svaret. Genom goda 
intervjufrågor kan studien få fram svar på de forskningsfrågor som finns angående roboten 
i grundskolan F-3.
   Det är även nödvändigt att lyfta fram att de här fyra grundskolelärarna förstod vilken 
robot den här studien har en inriktning på. Det är en robot som kan skapa rörelser, har 
armar och ben samt ett robot utseende. Det är behövligt att informanterna är på samma 
bana gällande vilken robot den här studien fokuserar på, för att det inte ska ske 
missförstånd under intervjun.

3.1 Urval 
Till den här studien valdes fyra grundskolelärare till intervjun och de arbetar med elever i 
årskurs F-3, samt har de olika förutsättningar gällande läraryrket och teknikintresset. 
Syftet med att välja lärare med olika underlag var att få svar på utifall resultaten skulle 
skilja sig kring roboten mellan de här fyra lärarna. Dessutom var fyra grundskolelärare F-3 
tillräckligt för den här studien, eftersom var och en av dem har ett unikt underlag som är 
gynnsamt för den här uppsatsen. Jag ville även få en jämn och grundlig information kring 
hur de här grundskolelärarna ser på roboten. I den här studien kommer lärarna att kallas 
för lärare A, lärare B, lärare C respektive lärare D istället för deras riktiga namn. 
   Lärare A valdes till intervjun eftersom hen är en idrottslärare på en grundskola och har 
då arbetat där i ungefär åtta månader. Hen arbetar även som en fotbollstränare, vilket hen 
har gjort i ungefär tre år. Roboten kan bli introducerad i idrottsundervisningen lika väl 
som i de resterande ämnena, vilket skapade ett intresse hos mig att därför utföra en 
intervju med lärare A. På det sättet fick jag synpunkter från en idrottslärarens perspektiv 
kring hur hen ser på en robot i undervisningen. Hen har även ett stort intresse av teknik 
och naturvetenskap, samt anser att tekniken är en del av framtiden. 
   Lärare B har en egen klass i en grundskola och undervisar i alla ämnen förutom idrott, 
och därför valdes hen till intervjun. Hen är utbildad grundskolelärare och har arbetat inom 
det i 14 år, samt har ett intresse för matematik och teknik. Dessutom tycker hen att det är 
spännande att programmering har gjort framsteg i grundskolan. Det var intressant att få 
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mer information från lärare B kring robotens framsteg, eftersom hen har arbetat länge som 
grundskolelärare och har därmed en god kännedom kring läraryrket. 
   Lärare C har arbetat inom grundskolan F-6 i 18 år och har inget större intresse av teknik 
och naturvetenskap. Dock anser hen att det är ett spännande ämne och att det ändå är 
nödvändigt att finna intresse för tekniken, eftersom den har fått en större plats i 
grundskolan. Dock har hen ett större intresse för svenska och estetiska ämnen. Jag valde 
att utföra en intervju med lärare C eftersom hens intressen inte är lika stora för teknik och 
naturvetenskap som för andra ämnen. Dessutom har hen arbetat på grundskolan F-6 
under en längre period och är därför en väldigt erfaren person inom läraryrket. 
   Lärare D valdes eftersom hen är en förskollärare och har arbetat inom yrket i 39 år. 
Roboten kan bli introducerad hos förskoleklassen som i lågstadiet, och därför var intervjun 
med lärare D gynnsam för den här studien. Dessutom har lärare D ett väldigt litet intresse 
för teknik, men det beror dock på vilket tekniskt verktyg som det handlar om. Hen anser 
att en iPad och Smartboard kan innebära goda hjälpmedel i undervisningen, men att 
resterande tekniska verktyg är mindre intressant för lärare D. 

3.2 Datasortering 
Informationen från intervjuerna med de fyra grundskolelärarna F-3 har sorterats och 
likheter har påträffats. Likheterna som hittades efter intervjun var att de fyra lärarna 
finner fördelar kring roboten, där den bland annat kan agera som en assistent i 
undervisningen. Hos lärare A och lärare B finns likheterna kring att de båda anser att 
eleverna kan utveckla sina kunskaper kring roboten, samtidigt som den agerar som en 
assistent i undervisningen. Lärare C och lärare D anser dock att roboten i undervisningen 
kan underlätta genom att den är som en assistent, men ser svårigheter kring att eleverna 
ska få någon större användning av den. Dock är de fyra lärarna gemensamma om att en 
robot kan bidra till nackdelar och att samhället har en dominoeffekt på skolvärlden, vilket 
kommer att lyftas fram i den här studien.
   Sorteringen av intervjuerna har bidragit till tre rubriker för kategorierna. Rubrikerna 
lyder Samhället påverkar skolvärlden, Fördelar med en robot och Nackdelar med en 
robot. Kategorierna lyfter fram vilken påverkan samhället har på skolan och dess läroplan. 
Förändringar sker i skolan, vilket påverkar bland annat undervisningen. Dessutom lyfter 
kategorierna fram vilka för- och nackdelar som en robot har. Fokus ligger på vad roboten 
bidrar i undervisningen som är gynnsamt och vilka problem en robot kan skapa i 
grundskolan F-3. 
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3.3 Tolkning av emperi 
Ellen Keys och Lev Vygotskijs teorier spelar en viktig roll för min undersökning kring 
roboten, eftersom deras stycken kring skolan har kopplingar till hur skolvärlden ser ut i 
dag. Keys bok, Barnets århundrade, gavs ut i början av 1900-talet, men än i dag kan 
hennes tankar och teorier förknippas till dagens samhälle och skola. Bland annat lyfter Key 
(2017) fram att uppfostringsmetoden bör introduceras allt mer i undervisningen, vilket 
betyder att det bör finnas fler praktiska uppgifter för eleverna. Hon menar att de får 
utvecklade kunskaper kring ett ämne när undervisningen innehåller praktiska inslag och 
att läraren inte endast ska ha ansvar i klassen, där predikan endast sker från läraren. 
Vygotskij (1999) lyfter fram i hans lärobok, Pedagogisk psykologi, att läraren bör vara som 
en handledare i undervisningen och låta eleverna arbeta samt tanka självständigt. På det 
sättet skapar de egna uppfattningar och utvecklar kunskaper kring ett ämne. I dagens skola 
börjar allt mer praktiska inslag ske där eleverna får exempelvis arbeta och undersöka i 
undervisningen, men att läraren är där som ett stöd för dem. Genom roboten får eleverna 
arbeta och samverka med ett tekniskt verktyg i undervisningen och därmed kan de få mer 
utvecklande kunskaper kring roboten, istället för att endast få läsa eller höra om den.
   Samhället avspeglas på skolvärlden genom att förändringar och utvecklingar i samhället 
påverkar hur skolan ska se ut, vilket därför har bidragit till att Skolverket har uppdaterat 
läroplanen år 2017. Det skedde på grund av programmeringens framsteg i samhället, vilket 
bidrog till att eleverna i grundskolan således fick ökade kunskaper kring ämnet. Key (2017) 
menar att skolan bör förknippas till livet, eftersom eleverna senare ska klara sig i 
samhället. Därför är det nödvändigt för dem att de får kunskaper om det som finns runt 
omkring människan, vilket kan kopplas till dagens digitaliserade samhälle. Dessutom 
menar Vygotskij (1999) att kopplingen mellan samhället och skolan bör finnas, eftersom 
det då medverkar till att frambringa det naturliga intresset hos eleverna. Han menar att 
det är gynnsamt om eleverna känner igen sig i undervisningen utifrån de egna 
erfarenheterna. 

3.4 Etiska överväganden 
Under de fyra intervjuerna kommer informanterna ges möjligheten till att vara anonyma, 
vilket kommer informeras innan intervjun. Dessutom får varje informant ett 
informationsbrev (se bilaga 1) innan intervjun som de sedan får skriva under. I brevet står 
det all information som de behöver veta inför intervjun. För den här studien är det 
nödvändigt att informanterna känner sig bekväma i att ställa upp och därför är det 
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behövligt att de får informationen innan intervjun, vilket Vetenskapsrådet (2017) även 
lyfter fram. De menar även att metoden inom forskningen inte kan genomföras utan 
information och tillstånd, samt att informanternas identitet inte får förrådas. 
   Intervjun får spelas in för att få med allt från samtalet och för att inget ska missförstås, 
menar Vetenskapsrådet (2017). Dock ska informanten vara medveten om det under 
intervjun. Däremot kommer inget att spelas in utan istället kommer allt att antecknas på 
plats via en anteckningsbok. Svaren kommer att kontrolleras under intervjun och efteråt 
tillsammans med informanten, för att försäkra att inget har missförståtts. 
   Vetenskapsrådet (2017) lyfter dessutom fram att informanterna ska upplysas om att 
intervjun är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när de önskar till det. Dessutom 
bör de veta hur deras personuppgifter kommer att hanteras, vilket kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det innebär att endast jag, som utför intervjun, kommer erhålla tillgång till 
deras personuppgifter. Dock kommer svaren att publiceras offentligt, vilket beskrivs i 
informationsbrevet.

4 Resultat

4.1 Kategori 1 - Samhället påverkar skolvärlden 
Samhället är i ständig utveckling och det bidrar till en dominoeffekt i skolvärlden. Det 
anses nödvändigt att skolan hänger med när samhället utvecklas, vilket betyder att 
samhället då har en påverkan på skolan. De fyra grundskolelärarna F-3 uttryckte att 
robotens framsteg i grundskolan är på grund av att samhället är digitaliserad, och därför 
bidrar det till att skolan introducerar nya verktyg. Lärare A gav uttryck åt att tekniken är 
framtiden och att det bör lyftas fram på skolorna. Hen formulerar att människan inte bör 
vara skrämd för teknikens framsteg och att presentera roboten i skolan, eftersom det är en 
del av vårt samhälle och endast något som kan underlätta. 
   Eleverna på skolan har säkerligen redan blivit introducerade till olika tekniska verktyg 
som exempelvis iPad och Smartboard. De har säkerligen även blivit introducerade till 
andra former av en robot som bland annat kan efterlikna en leksaksrobot eller 
robotgräsklippare. Lärare B uttryckte således att det är spännande över att tekniken gör 
stora framsteg, och att det är betydelsefullt för eleverna i grundskolan att de förstår 
tekniken. Hen anger att vi lever i ett digitaliserat samhälle och att det därför är nödvändigt 
att eleverna förstår det som omringar dem. Syftet med att lyfta fram roboten i 
undervisningen är på grund av att det är ett verktyg som gör framsteg, och användas i dag i 
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olika former som exempelvis robotdammsugare. Lärare B gav uttryck åt att en assisterande 
robot kan bidra till att eleverna får en grundläggande introduktion om hur den fungerar, 
samtidigt som roboten kan bli ett bra komplement till undervisningen. 

Lärare B ”Roboten kan vara ett bra komplement i arbetet. Jag tror 
även att den negativa fokusen går bort under lektionen genom att 
det finns en robot. Eleverna lär sig om roboten samtidigt som den 
underlättar i arbetet.”

   Lärare C formulerade under intervjun att hens intresse för teknik är mindre i jämförelse 
till andra ämnen som estetik och svenska. Dock gav hen uttryck till att det inte ska påverka 
bland annat teknik undervisningen eller de digitala verktygen som introduceras i 
grundskolan. Det beror på att eleverna bör bli introducerade till teknik och nya tekniska 
verktyg på ett gott och utvecklande sätt på grund av teknikens framsteg. Dock uttryckte 
lärare D att hens ointresse för teknik skulle kunna bidra till att hen inte presenterade en 
robot i undervisningen. Hen beskrev att det finns förståelse kring att digitaliseringen 
påverkar skolan och att nya verktyg bör presenteras, men att det dock finns liten 
sannolikhet till att hen skulle vilja använda en robot i undervisningen. Hen uttryckte att 
det finns andra tekniska verktyg som istället kan användas som ett hjälpmedel för läraren 
och eleverna, och det är bland annat Smartboard. 

4.2 Kategori 2 - Fördelar med roboten
Under sorteringen observerades det att de fyra grundskolelärarna F-3 uttryckte fördelar 
om robotens insats i undervisningen. Lärare B formulerade att det kan bli betydelsefullt 
för eleverna i grundskolan F-3 med en robot i undervisningen, eftersom intresset för 
teknik kan öka. Den kan således bidra till mer motivation och praktiskt arbete utifall 
roboten skulle införas i undervisningen. Hen beskrev att det även kan underlätta för 
läraren genom att roboten samverkar tillsammans med skolpersonalen, och kan således 
utföra en del praktiska arbeten. Även lärare A gav uttryck åt att roboten kan bidra till att 
utföra en del arbeten, vilket då kan ge läraren mer utrymme till att vägleda eleverna på ett 
effektivare sätt.

Lärare A ”Det tar lång tid att ta fram allt under idrottslektionen 
och därför hade det underlättat verkligen med en robot. 
Bland annat kan roboten visa ett exempel på en rörelse eller 
aktivitet och hur eleverna ska göra. Då kan jag istället vara bland 
eleverna och vägleda dem.”
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Lärare A uttryckte att en samverkan med en robot kan bli gynnsamt för eleverna och deras 
utveckling, eftersom hen då får mer fria händer och kan på ett mer produktivt sätt vara där 
för eleverna. 
   Lärare C och lärare D formulerade under intervjun att en robot kan medverka som en 
assistent i grundskolan F-3, där den hjälper läraren med olika arbeten. Lärare C uttryckte 
även att roboten kan fungera som Siri-funktionen på mobiltelefonen. Hen beskrev att 
roboten kan på ett sådant sätt lära ut eleverna där de får ställa frågor till roboten och få 
svar tillbaka. Dessutom beskrev lärare C att det kan bidra till att eleverna skapar ett 
intresse för ett ämne genom att införa en robot som hjälpmedel i undervisningen, eftersom 
det bidrar till något nytt och spännande.  

4.3 Kategori 3 - Nackdelar med roboten
I sorteringen observerades det att de fyra grundskolelärarna F-3 uttryckte möjligheter till 
nackdelar gällande roboten. Lärare A beskrev att roboten kan bli ett problem eftersom hen 
inte kan förlita sig helt på den, vilket skapar ett orosmoment. Det kan bland annat vara på 
grund av att roboten inte är programmerad för alla tillfällen, vilket då bidrar till att läraren 
inte kan slappna av i det pedagogiska arbetet. Roboten kan exempelvis gå sönder och det 
kan således bidra till en negativ lärandemiljö i klassrummet. Lärare C formulerade att det 
är nödvändigt att läraren har en reservplan utifall roboten skulle upphöra, eller utifall 
tekniken inte skulle funktionera som den ska. 
   Lärare B beskrev att roboten även kan bidra till att lärarna behöver utbilda sig 
individuellt om robotens olika funktioner. Det kan medverka till ytterligare ett 
arbetsmoment för lärarna, vilket lärare A uttryckte. Lärare B beskrev att det kan innebära 
en svårighet för vissa lärare, eftersom intresset för teknik och digitalisering ser olika ut. 
Dock uttryckte hen att skolpersonalen bör ge stöd till varandra i arbetet med roboten, 
utifall den skulle introduceras på skolan. 
   Lärare D formulerade under intervjun att roboten kan bidra till okoncentration i 
undervisningen utifall den skulle samverka med eleverna. Hen gav uttryck till att den kan 
bli ett störningsmoment istället för ett hjälpmedel. Dessutom beskrev hen vidare att 
roboten kan bli allt för opersonlig, vilket kan påverka eleverna negativt eftersom många 
elever behöver en personlig kontakt med lärarna. Lärare C formulerade att det kan bli ett 
problem när roboten har ett omänskligt beteende, eftersom den då exempelvis inte kan se 
utifrån olika perspektiv vilket är nödvändigt med eleverna.
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Lärare C ”En robot kan inte uppfatta känslor eller nyanser, 
vilket betyder att den inte heller kan tänka utifrån någon annans 
perspektiv. Ensidig kan den också vara, där den beter sig lika med 
alla och det kan bli ett problem.”

Lärare C uttryckte att det är viktigt att eleverna får ett bemötande där läraren kan skapa en 
förståelse för eleverna och även ett förhållningssätt, vilket roboten inte kan bidra med. 
Lärare D uttryckte att det kan bli komplicerat med en robot då den inte har känslor som en 
människa, vilket endast skapar mer arbete för läraren. Det kan innebära att elever som inte 
skapar en kontakt med roboten då kommer att förlora ett förtroende för den. Istället kan 
det ske att läraren behöver lösa den situationen och försöka få de elever att samverka med 
roboten ändå. Lärare D formulerade att det då blir ytterligare ett arbetsmoment för läraren 
istället för att roboten ska bli ett hjälpmedel.  

4.5 Robotens medverkande roll
Robotens medverkande roll kan bidra till att undervisningen blir underlättande för 
grundskoleläraren F-3 genom att den agerar som en assistent, där den kan utföra olika 
uppgifter och samverka med läraren. Elevernas kunskaper kring en robot och teknik kan 
gynnas genom att de blir introducerade till den, eftersom de då utvecklar kunskaper kring 
vad en robot är och hur den fungerar. Den kan även skapa en godare motivation till teknik 
där eleverna får ett större intresse av ämnet. De lär sig endast inte om roboten och det 
tekniska kring en robot genom att exempelvis läsa en bok, utan dessutom får eleverna 
samverka med den. Key (2017) och Vygotskij (1999) lyfter fram att skolorna bör låta 
eleverna arbeta på ett mer självständigt sätt där de får möjligheten till att skapa egna 
tankar. Genom att de samverkar med en robot får de utvecklande kunskaper kring den och 
dess funktioner, vilket de skapar individuellt istället för att läraren exempelvis ska predika 
om en robot under lektionen. Lärare B gav uttryck till att en robot kan bli en praktisk del i 
undervisningen som kan bidra till många goda företeelser.

Lärare B ”Roboten kan ha vissa delar i undervisningen, 
vilket innebär att det kan bli en lustfylld och spännande 
lektion för eleverna. Det kan även vara praktiskt för eleverna
där de får se hur en robot ser ut och fungerar i verkligheten.”

   De fyra grundskolelärarna F-3 som intervjuades, uttryckte att de tror att roboten kan 
skapa ett större intresse hos eleverna för teknik. Lärare A formulerade att skolan bör hänga 
med i utvecklingen som sker i samhället och att roboten är en del av den utvecklingen. Det 
bidrar därmed till att eleverna bör få förbättrade lärdomar kring den. Hen gav uttryck åt 
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att roboten inte är något som borde skrämma människor utan ses istället som något 
positivt. 
   Teorier från Key (2017) och Vygotskij (1999) lyfter fram att skolan bör vara kopplat till 
livet, eftersom eleverna ska få möjligheten till att skapa förståelse för samhället som 
människan lever i. De ska bli goda medborgare i samhället och därför bör de förstå 
grundläggande företeelser som omger människan dagligen. Vygotskij (1999) menar att 
undervisningen bör ha en koppling till samhället på grund av att det lyfter fram det 
naturliga intresset hos eleverna. Det som han påstår är att eleverna då känner igen sig 
utifrån de egna erfarenheterna under lektionen. Samhället präglas av digitaliseringen och 
många elever har säkerligen blivit introducerade till olika typer av robot varianter. Det kan 
exempelvis vara den självstyrda dammsugaren eller Mbot roboten som eleverna får 
programmera under teknik undervisningen. Skillnaden är att en verklig robot, vilket kan 
agera som en assistent, bidrar till att den klarar av att samverka med människan. Det 
skapar då en annan situation för eleverna där de då arbetar med den, samtidigt som de får 
förbättrade kunskaper kring den. 
   De fyra grundskolelärarna F-3 gav uttryck till att robotens framsteg i grundskolan har 
skett på grund av att samhället har utvecklats till ett mer digitaliserat samhälle. Robotens 
medverkan i grundskolan F-3 fokuserar dock inte endast på teknik ämnet och att den kan 
bli ett hjälpmedel. Lärare A uttryckte bland annat att roboten kan bidra till att resurserna 
fördelas på ett bättre sätt. 

Lärare A ”Man får gå in på individnivå, vissa barn kommer 
behöva mänsklig kontakt. Men vissa nöjer sig med robotarna 
och där av så kan resurserna fördelas bättre tror jag.”

Hen beskrev att resurserna kan bli fördelade på ett mer gynnsamt sätt än var det är i 
dagens skolvärld, vilket är lämpligt för eleverna. Det betyder att variationer på resurser 
finns där elever som är i behov av mänsklig kontakt får vägledning av en mänsklig lärare, 
medan elever som klarar av att samverka med en robot får den möjligheten. 

4.6  Problematik kring roboten
Roboten kan bidra till bekymmer i grundskolan F-3 för lärarna och eleverna. De fyra 
grundskolelärarna F-3 gav uttryck till att en robot kan skapa svårigheter istället för att det 
ska bli underlättande i arbetet. Lärare D beskrev att roboten kan bidra till alldeles för 
mycket opersonlighet, vilket hen tror inte är gynnsamt i längden för eleverna. 

Lärare D ”En robot kan vara opersonlig och inte lyckas förstå 
eleverna. Alla elever är olika och det behöver en robot förstå, 
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vilket är svårt då den inte har den känslan som en människa 
har. Man kan inte vara personlig med en robot och därför är den
inte gynnsam i längden.”

   Lärare B gav uttryck till att en robot i undervisningen kan skapa problem, eftersom den 
exempelvis kan upphöra. En robot är programmerad till att bland annat utföra rörelser och 
tala med människan, men tekniken kan strula till det. Därför har de fyra grundskolelärarna 
F-3 uttryckt att de först och främst skulle fokusera på andra tekniska verktyg, innan de 
prövade en robot i undervisningen. Lärare A beskrev att en robot introduktion kräver en 
utbildning i sig, vilket även det skapar ytterligare mer arbete för läraren. Dessutom 
formulerade hen att skolorna inte är tillräckligt redo för att klara av en robot i grundskolan 
F-3, eftersom hen tror att digitaliseringen av exempelvis Smartboard inte har introducerats 
på rätt sätt.

Lärare A ”Jag jämför med digitaliseringen där det inte 
har fungerat till hundra procent. Exempelvis finns det 
inte verktyg för digitalisering tillgängligt i idrotten. 
Jag har bland annat ingen Smartboard.”

   Lärare D beskrev således att hen inte skulle välja en robot som första handsval, eftersom 
hen tror att människan framförallt inte är redo för en sådan komplex verktyg i 
undervisningen. Hen formulerade att digitaliseringen som finns i grundskolan F-3 i dagens 
skolvärld är tillräcklig för eleverna och lärarna. Dock är det betydelsefullt att lyfta fram att 
eleverna har på ett eller annat sätt blivit introducerade till andra sorters robotar, vilket är 
exempelvis Mbot. Även Vygotskij (1999) menar att skolans värld bör ha en koppling med 
samhället, eftersom eleverna då känner igen sig utifrån de egna erfarenheterna. Han 
menar att det är gynnsamt för eleverna att bli undervisade där deras naturliga intresse 
framkallas. Eftersom de därmed har blivit introducerade till andra sorters robotar, så finns 
en god chans till att eleverna kan klara av att samverka med en robot i undervisningen. 
   Lärare C uttryckte att det bör finnas prioriteringar gällande val av robotar på en 
grundskola. Hen beskriver att alla skolor har egna budgetar, men att det är nödvändigt att 
varje skola kollar igenom resurserna som behöver prioriteras, innan skolan väljer att satsa 
på en robot. Det är väsentligt eftersom en robot kan bidra till bekymmer på skolan och är 
ett nytt verktyg i undervisningen, vilket innebär att nödvändigare företeelser bör 
prioriteras före roboten.
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5 Diskussion
Tidigare forskning pekar på olika funderingar gällande robotens introducering i 
grundskolan. I Sverige har en robot prövats på en grundskola F-6 där resultatet blev 
blandad, menar Serholt (2017). Roboten klarade av att förmedla information och ge 
eleverna en vägledning, men samtidigt fångade den inte upp deras uppmärksamhet samt 
avbröt eleverna. Hon lyfter fram att en mänsklig lärare skulle lyckas fånga elevernas 
uppmärksamhet och även vara personlig med dem. Dock menar Sharkey (2016) att 
roboten Saya används i skolundervisningen i Japan och att flera andra typer av robotar, 
som Saya, har introducerats i de japanska skolorna. Hon lyfter fram att det har blivit en 
fördel med robotar på skolan, eftersom elevernas kunskapsutveckling har ökat genom 
robotens medverkan. Robotarna i de japanska skolorna agerar som lärare och undervisar 
eleverna i olika ämnen. Lärare A gav uttryck under intervjun att digitaliseringen bör ses 
som en positiv moment i grundskolan, eftersom den kan bidra med fördelar för läraren och 
eleverna. Resultatet från intervjun visar på att de fyra grundskolelärarna F-3 gav uttryck på 
att samhället har en dominoeffekt på skolans värld, vilket bland annat bidrar till att 
läroplanen uppdateras och nya verktyg presenteras. 
   De fyra grundskolelärarna F-3 gav uttryck under intervjun att en robot kan bidra som ett 
hjälpmedel i undervisningen för läraren som en assistent. Lärare A beskrev dock att det 
kan krävas en utbildning för att klara av att hantera roboten och att det kan skapa 
ytterligare arbete för läraren. Bryson (2010) menar däremot att det finns en skyldighet hos 
människor att skapa goda kunskaper kring roboten och hur den fungerar. Det kan likna 
iPad eller Mbots som har introducerats i grundskolan, vilket innebar att lärarna fick 
utvecklade kunskaper kring hur de verktygen fungerar. Syftet med det var att de sedan 
skulle klara av att hantera verktygen i undervisningen. De fyra grundskolelärarna F-3 
uttryckte att introduktionen av exempelvis Smartboard inte har gått rätt till beroende på 
vilken skola det handlar om, vilket inte borde vara på ett sådant sätt. Lärare A formulerade 
att hen fortfarande inte har tillgång till en Smartboard, vilket skulle gynna hens lektioner 
på ett bättre sätt utifall det fanns ett sådant verktyg i hens undervisning. Därför beskriver 
de fyra grundskolelärarna F-3 att de tror att grundskolan inte är redo för robotens 
framsteg ännu utifall jämförelsen sker med digitaliseringen, av exempelvis Smartboard, 
som inte har fungerat tillräckligt bra. Tidigare forskning pekar dock inte på utifall 
grundskolan är redo för en robot eller inte och den indikerar inte heller på hur 
presentationen av tidigare digitalisering har skett i grundskolan. Istället lyfter den fram att 
skolorna bör förknippas med digitaliseringen av roboten, eftersom den gör framsteg i 
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samhället. 
   Belastning kan dock ske för lärarna i arbetet, vilket de fyra grundskolelärarna F-3 gav 
uttryck till. Lärare B beskrev att tekniken hos roboten kan upphöra, vilket då tillför till 
problematik i undervisningen. Syftet med en robot är att den ska underlätta för läraren, 
men på grund av att det kan ske komplikationer med tekniken så kan den istället bli en 
belastning. Tidigare forskning pekar inte på hur stor belastningen kan bli för läraren utan 
istället lyfts det fram att roboten inte är pålitlig för människan. Winfield (2014) menar att 
varje robot har ett programmerat beteende, men att ett oväntat handlingssätt kan ske 
utifall den hamnar i en oförutsägbar miljö. Det kan således bli besvärligt att bevisa att 
roboten alltid kommer att visa den programmerade beteendet, vilket bidrar till att roboten 
kan bli ett osäkert verktyg. Dessutom lyfter Winfield (2014) fram att roboten är i behov av 
varaktig energi, för att den ska lyckas vara i ständigt arbete. Även det här kan bidra till ett 
problem eftersom en robot behöver få ständig energi från en källa, utan att ha en koppling 
till exempelvis ett uttag. Šabanović (2010) menar att människan således inte bör ha för 
stora förväntningar på roboten, eftersom människan inte ännu har lyckats skapa tillräcklig 
förståelse för den. Roboten kan komma att jämföras med datorn och att det kan bli ett 
laddat inslag för människan när det väl blir ett vardagligt verktyg. 
   Resultatet tyder på att de fyra grundskolelärarna F-3 formulerade att en robot kan bidra 
med en medverkande roll i undervisningen, där elevernas kunskaper kring en robot kan 
utvecklas. Lärare C beskrev att en robot kan fungera som Siri-funktionen på 
mobiltelefonen, där eleverna ställer olika frågor till roboten och på det sättet får 
information tillbaka. På det här sättet kan roboten bli en praktisk del i undervisningen och 
bidra till att eleverna samverkar med ett verktyg, som de samtidigt skapar lärdom om. 
Tidigare forskning pekar på att en robot kan skapa en motivering hos eleverna där de 
finner intresse för teknik och andra ämnen. Dock beskrev lärare D att en robot kan bidra 
till att eleverna istället blir okoncentrerade under lektionen. Det här lyfter även You et al. 
(2016) fram och tyder på att eleverna kan bli mindre uppmärksamma till lektionen när en 
robot är läraren. Samtidigt antyder Mannila (2017) att tidig introduktion av en teknisk 
företeelse kan skapa intresse och motivation för ämnet hos både flickor och pojkar. Det 
kan därmed förknippas med robotens närvaro i klassrummet.  
   Robotens medverkan kan innebära en assistent som underlättar för läraren och det gav 
de fyra grundskolelärarna F-3 uttryck om. Lärare B beskrev även att en robot kan skapa ett 
engagemang i undervisningen, eftersom det blir ett annorlunda moment för eleverna. De 
har i grundskolan till och med blivit presenterade till en annan variant av en robot, vilket 
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är Mbot som eleverna får programmera under teknik undervisningen. Tidigare forskning 
tyder på att syftet med Mbot är att eleverna ska framställa goda kunskaper kring 
programmering och bli motiverade till ämnet genom praktiskt arbete. Bers et al. (2013) 
menar att eleverna får möjligheten att bestämma genom programmering hur en Mbot ska 
agera och förflytta sig genom grundläggande koder. Roboten, som den här studien 
fokuserar på, kan ge möjligheten till att även samarbeta med eleverna. Även en sådan 
robot kan bli ett praktsikt moment där eleverna får förbättrade kännedom om roboten och 
hur den exempelvis är uppbyggd. Roboten är programmerad till att utföra specifika 
rörelser, vilket kan således bidra till större förståelse för programmering hos eleverna. 
   Tidigare forskning tyder på att undervisningen kan bli unik och Kennedy et al. (2016) 
menar att roboten kan undervisa, samt att det skapar en god upplevelse för eleverna. Dock 
framhäver inte tidigare forskning större tanke kring den personliga kontakt som de fyra 
grundskolelärarna F-3 gav uttryck till under intervjun. De menar att en personlig kontakt 
från läraren har en betydande roll för eleverna och att det är nödvändigt att det finns, för 
att läraren exempelvis ska förstå elevens situation. Serholt (2017) lyfter fram att roboten är 
programmerad till att använda ett visst beteende med eleverna på skolan och att det kan 
vara gynnsamt, men samtidigt synliggör hon att det skulle bli mer underlättande utifall 
roboten hade en större social kompetens. Hon menar att den sociala kompetensen är 
nyckeln i läraryrket. Samtidigt är inte den företeelsen uppmärksammad på ett större sätt 
som den kan vara i tidigare forskning. Lärare D gav uttryck till att en robot kan bidra med 
opersonlighet och att det kan medverka till att eleverna istället tappar förtroende för den. 
Samtidigt beskriver lärare A att en robot kan skapa godare fördelning av resurser, eftersom 
att en del elever kan klara av att samverka med en robot och att de således ska få möjlighet 
till det. Hen beskrev även att de elever som är i behov av personlig kontakt ska självfallet 
ha möjlighet till det, vilket bidrar till bättre fördelning av hjälpmedel. Dock formulerade 
Lärare C att en robot inte kan uppfatta känslor eller nyanser, vilket medverkar till att den 
inte kan se från olika perspektiv. Hen beskrev att det således kan skapa problem när 
eleverna ska samarbeta med roboten. 
   En företeelse som tidigare forskning inte framhäver är hur prioriteringarna i 
grundskolan kan se ut och att det bör tas hänsyn till det. Lärare C beskrev att skolornas 
budget kan se olika ut beroende på vilken skola det är och att resurserna bör prioriteras, 
innan en skola besluter att köpa in en robot. Även lärare B gav uttryck till att det vore ett 
snedsprång utifall skolan gav fokus på en robot, istället för andra nödvändiga resurser som 
behövs. De fyra grundskolelärarna F-3 uttryckte att en robot kan innebära en kostsam 
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summa för skolorna. Lärare C formulerade att en robot kan bidra till nackdelar och 
belastning, vilket innebär att skolorna därför bör fundera efter utifall en robot är 
nödvändig i längden. Det beror på att det finns andra resurser och företeelser som bör 
prioriteras före en assisterande robot. 
   Sammanfattningsvis har roboten gjort framsteg enligt tidigare forskning och den pekar 
på att det finns olika åsikter kring den. Dessutom tyder den på att eleverna kan gynnas av 
en robot genom att de arbetar med den samt kommunicerar med den. Motivationen kan 
blomstra hos eleverna och intresset för teknik kan komma att bli större, vilket är gynnsamt 
i grundskolan. Lärarna kan få en assistent i grundskolan och det ser de fyra 
grundskolelärarna F-3 på ett positivt sätt. De uttryckte att roboten kan underlätta i arbetet 
och bli ett hjälpverktyg i undervisningen. Dock beskrev dem nackdelar som tyder på att en 
robot kan bli en börda i längden och att det underlättande verktyget istället blir en 
belastning. Tidigare forskning pekar dock på både fördelar och nackdelar med en robot i 
undervisningen, men att skolans värld bör förknippas med digitaliseringen. De tyder på att 
det är framtiden utan att lyfta fram större funderingar om roboten är nödvändigt i 
grundskolan eller hur konsekvensen kring en robot kan bli i längden.
   De olika förutsättningar som grundskolelärarna F-3 har, gav en påverkan på de svar som 
har redovisats i studien. Lärare D, som har ett ointresse till roboten och tekniken, 
formulerade att hen inte kände i stort behov av att pröva och presentera en robot för 
eleverna. Dessutom uttryckte lärare C, som hade ett större intresse för estetik och svenska 
än teknik, att roboten inte var en prioritering. Dock beskrev lärare A att det skulle innebära 
något nytt och spännande utifall hen fick möjligheten att använda en robot, vilket kan bero 
på att hen har ett stort intresse för teknik. Även lärare B gav uttryck till hen skulle 
introducera en robot till eleverna och samverka med den i undervisningen. Lärare B 
beskrev att hen har ett intresse för teknik och att det är intressant med teknikens framsteg 
i grundskolan F-3. Trots allt uttryckte de fyra grunskolelärarna F-3 att de inte skulle 
prioritera roboten före andra resurser. Dessutom är det väsentligt att lyfta fram att dem 
hade gemensamma tankar kring roboten, trots deras olika förutsättningar till tekniken och 
roboten samt erfarenheten i läraryrket. De uttryckte att en robot kan bidra som en 
hjälpsam assistent där den kan medverka som ett praktsikt verktyg och i utbildningssyfte. 
Dessutom gav de uttryck till nackdelarna som kan komma med roboten. Lärare A, som ser 
mest positivt på tekniken utav de intervjuade grundskolelärarna F-3, beskrev att det finns 
problem med roboten, vilket kan skapa ett orosmoment. De fyra grundskolelärarna F-3 är 
medvetna om att roboten kan bli en framtida arbetskollega och att den kan bidra med olika 
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företeelser i grundskolan F-3. 
   Genomförandet och metoden som valdes till den här studien var intervjuer, vilket är en 
kvalitativ metod där svaren blir mer djupgående. Dock utfördes fyra semistrukturerade 
intervjuer med fyra olika grundskolelärare F-3, vilket var tillräckligt för den här studien. 
Därmed bidrog det till ett specifikt resultat angående roboten och vad dess närvaro kan 
medverka med i grundskolan F-3. Resultatet kan således se annorlunda ut i händelse om 
enkätundersökningar skulle tilläggas tillsammans med intervjuerna, och utifall flera 
informanter deltog i metoden. Det är något som bör uppmärksammas eftersom resultatet 
kan se annorlunda beroende på vilka metoder som används, och hur många informanter 
som medverkar i studien. Dessutom är det väsentligt att lyfta fram att förutsättningarna 
kan spela en viktig roll i resultatet. Det finns möjlighet till att resultatet hade sett 
annorlunda ut utifall alla informanter hade endast en positiv eller negativ inställning till 
roboten och tekniken. Det kan även ha bidragit till ett annat utfall om informanterna inte 
hade några kopplingar till teknik, där de således inte hade några större synpunkter till 
roboten och dess medverkan i grundskolan F-3. Det är därmed nödvändigt att jag har i 
åtanke att resultatet i studien kan bero på vilka informanter som lyfts fram och tas med i 
genomförandet av metoden. 
   Skolans syfte är att ge eleverna möjlighet till bland annat utveckling och det innebär att 
skolan då bör kopplas till samhället, vilket även läroplanen (2018) hänvisar till. Roboten 
gör framsteg i samhället på olika sätt och därför kan det bli en verklighet i framtiden att en 
robot assistent presenteras i grundskolan F-3. Läroplanen (2018) lyfter fram att ett större 
krav inom den tekniska kunnande förekommer och att teknik ryms i nästan allt från olika 
samhällsfrågor till beslut inom politik. Därför uppmärksammar läroplanen (2018) att det 
är nödvändigt att eleverna inom grundskolan F-3 får goda grundläggande kunskaper inom 
teknik, samt att den är synlig och förståelig. Resultatet blir därmed att eleverna bland 
annat kan verka i en teknikintensiv värld. Dessutom lyfter Lundgren (2012) fram att 
samhällsutveckling bidrar till att det bildas större krav på mer kunskaper hos människan. 
Han menar även att nya utbildningar träder fram, som tidigare inte fanns eller som inte 
var lika aktuella som det är i dag. 
   Tidigare forskning tyder på att en robot har prövats i en grundskola i Sverige och att 
japanska skolor redan har ersatt lärare med robotar. Den kan bidra till att elevernas 
intresse för teknik ökar, hos både pojkar och flickor. Dock finns det nackdelar med roboten 
och dess opålitlighet. Därför bör det vara nödvändigt för människan att utforska roboten, 
innan den åstadkommer alltför stora framsteg i skolvärlden. Därför skulle framtida 
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forskning fokusera på hur robotens närvaro kan påverka människan i olika situationer på 
grundskolan. Således skulle forskningsfrågorna fokusera på att få fram resultat utifall 
eleverna påverkas negativt eller positivt av en närvarande robot i grundskolan, samt utifall 
robotens och människans samverkan är gynnsam. 
   Till framtida forskning skulle studien även fokusera på estetiken, då Ellen Key (2017) 
lyfter fram i boken, Barnets århundrade, om hur maskinens framsteg kan innebära att 
estetiken hamnar i skymundan. Hon lyfter även fram att maskinen är ett opersonligt 
verktyg och att den gör alltför stora framsteg i samhället, vilket kan bli en nackdel för 
människan. I dagens samhälle har digitaliseringen bidragit till en påverkan i skolvärlden. 
Därför är det viktigt att människan lyckas bevara andra ämnen eftersom dem är 
nödvändiga för samhället. Estetiken är ett exempel som är nödvändigt för människan och 
att den värnas. Teknik och estetik bidrar båda till kreativitet, men metoderna kring 
ämnena är olika och därför bör båda de här ämnena få lika mycket utrymme i skolan. 
   Under studien är det nödvändigt att trovärdigheten och pålitligheten efter en intervju är 
god och Denscombe (2018) lyfter fram att informationen kan kontrolleras. Han menar att 
forskaren kan kontrollera informationen från intervjun genom att jämföra den med andra 
informationskällor, där inriktningen ligger på samma ämne. Dessutom uppmanas det till 
att forskaren behöver få fram uppgifter kring informanten, för att resultatet ska få en god 
tillit. Det betyder att informanten bör ha en förståelse eller kunskaper kring det ämne som 
forskaren talar om, för att annars kan det ske att informanten istället talar om ett ämne 
som personen i fråga inte förstår eller har kunskaper kring. De fyra grundskolelärarna F-3 
som intervjuades till studien hade alla förståelse kring roboten, och de hade kunskaper 
kring vilken robot den här studien syftade på. Det som även är gynnsamt för den här 
studien är att de fyra informanterna hade en bakgrund på god erfarenhet kring läraryrket, 
vilket automatiskt bidrar till ökad förståelse kring att vara lärare och dess arbete. 
   Det är nödvändigt att alla ämnen får lika mycket utrymme i skolan och att en robot 
introduceras till grundskolan F-3 kan skapa både fördelar och nackdelar. Den kan bidra till 
att andra ämnen göms undan av digitaliseringens framsteg i skolan, vilket bland annat kan 
vara utveckling inom skrivstil, bild och formgivning. Jag tror att det kan ske, vilket tyder 
från erfarenheter i grundskolor F-3, där alltfler elever har börjat skriva via iPaden och det 
har medverkat till svag skrivstil hos barnen. Robotens roll kan bidra till att eleverna 
utvecklar motivation till teknik och utvecklar lärdom om roboten samt programmering. 
Dock är det således nödvändigt att den inte tar alltför mycket plats och utrymme utan att 
alla ämnen fördelas likadant. 
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   Syftet med den är studien var att få fram djupare kunskap kring vad som är meningen 
med att introducera roboten i grundskolan F-3, utifrån perspektivet av fyra 
grundskolelärare F-3 som har olika förutsättningar. Dessutom var meningen att lyfta fram 
utifall det finns för- och nackdelar som människan kan finna kring en robot. Jag anser att 
det är spännande med teknikens framsteg i grundskolan F-3 och att ämnet får större 
utrymme, eftersom det utvecklar elevernas tankesätt och kreativitet. Roboten Mbot har 
blivit allt mer större i teknik undervisningen och det gav mig inspiration till att studera en 
mänsklig robot i undervinsingen F-3, vilket är det centrala i den här naturvetenskapliga 
studien. Jag tror dock att roboten kan bidra med fler nackdelar än fördelar, eftersom den 
är ett komplext verktyg som människan än inte har en hel förståelse över. Dock var det 
intressant att få djupare kunskap kring hur tidigare forskning ser på roboten, samt hur de 
fyra grundskolelärarna F-3 ser på en robot som assistent i grundskolan. Den här studien 
kan bli en introduktion för andra lärare, i olika årskurser, där de får mer kunskaper och 
tankar kring robotens framsteg. Det kan vara gynnsamt eftersom studien lyfter fram 
tankar och åsikter från fyra andra grundskolelärare som har olika erfarenheter inom 
läraryrket, samt olika intressen för teknik och roboten. Den här studien kan således vara 
en god inblick på robotens framsteg i skolvärlden och hur den kan bidra med olika 
företeelser i undervisningen. 
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