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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna i två skolor arbetar med digitala 

utrustningar i undervisningen. Genom att ställa olika intervjufrågor och utifrån 

studiens syfte har jag intervjuat 7 lärare i två olika skolor. På dessa intervjuer har jag 

använt mig av semistrukturerade frågor som hjälpt mig att djupt veta hur lärarna 

arbeta med IT-resurser i skolan och vad det är som ibland förhindrar de att använda 

IT under undervisningen. Studien försöker veta mer om hur de lärarna och deras 

elever upplever IT-användning i skolan. Resultaten visar att eleverna och lärarna har 

stort intresse att använda datorer men det finns några barriärer som ibland hindrar 

dem att genomföra deras lektioner med hjälp av IT. Lärarnas kompetens, 

utrustningar och även brist i tiden kan påverka lärarens beslut att använda IT i sina 

lektioner.                
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1. Inledning  
I dagens samhälle är IT eller informationsteknik ett så välanvänt begrepp. 
Begreppet fick sin påverkning i mitten av nittiotalet och började ta sin position i 
våra liv. Gränserna är oändliga för det begreppet som är en del av vår användning 
av e-post, mobiler, internet, radio, datorer o.s.v.  Som datalärare tror jag att med 
hjälp av datorer kan läraren höja undervisningskvalitet och fånga elevers intresse 
under lektionen. Dessutom kan IT-användning i undervisningen öka 
effektiviteten i lärande. 
 
Nuförtiden kan man tydligt märka att en del av eleverna tycker om att spela 
datorspel, surfa och chatta på Facebook d.v.s. att den digitala världen berör deras 
liv så pass mycket. Därför bör läraren följa det som står i läroplaner att läraren 
ska utgå från elevens intresse i sin undervisning. Vidare finns det ganska många 
möjligheter när det gäller datorer och de andra utrustningar som behövs för att 
hjälpa läraren att förbättra sin undervisning men vi vet inte om det finns många 
lärare som är intresserade om att utnyttja IT-användning som hjälpmedel i 
klassen.  
 
Jan Hylén(2011), skriver att med en tanke på individperspektiv kan användning 
av IT som verktyg i skolan höja effektiviteten i lärande. Förutom det kan varje 
individ nå målen i skolan på ett bättre sätt. Även elevens förståelse blir djupare 
för att nå målet för lärande. 
Myndigheten för skolutveckling betonar att läraren kan med hjälp av IT-
användning variera sin genomgång på olika sätt som anpassar sig till elevers 
behov. Dessutom skriver de att de nya digitala redskapen gör det lätt för lärarna 
och eleverna att skapa själva och kommunicera. Det gör också att barn och 
ungdomar förbättrar sina förmågor att hantera informationen på ett bättre 
sätt(skolverket 2007)   
Läroplanen för grundskolan (Lgr11), motiverar lärarna att använda IT som 
redskap i undervisningen t.ex. smart bord som bjuder så många möjligheter som 
kan utnyttjas av lärare under lektionen t.ex. bilder, texter, animationer och även 
länkar till webbsidorna.  Enligt läroplanen för grundskola(Lgr11), ska läraren 
göra sin undervisning på så sätt som passar elevers olika behov och läraren ska 
även variera sitt inlärningssätt för att fånga elevers intresse och öka deras motiv. 
Eftersom IT-användning i undervisning är ett verktyg som stöder läraren att öka 
undervisningskvalitet därför är det väldigt viktigt att skolan nyttar av det 
redskapet.  
 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka IT-användning i två olika skolnivåer 
(lågstadiet, högstadiet) och belysa vilka möjligheter som finns och vad som 
ibland hindrar lärarna att tillämpa det som står i läroplanen angående IT-
användning i skolan.    

1.2. Frågställning  

 
1. På vilka sätt arbetar lärarna med IT-användning i klassrummet? 
2. Hur upplever lärarna lektioner med IT-användning? 
3. Vad är det som ibland kan hindra lärarna att använda IT i undervisning? 



 

 

2 

2. Backgrund 

2.1. Begreppsdefinitioner 

2.1.1. Informationsteknik(IT) 

IT är ett omfångsrikt perspektiv som kan omfatta alla bekanta 

framställningstekniker vid en viss period.  Juhlin Svensson(2000) definierar 

informationsteknik som följande: ’’ Informationsteknik innefattar redskap för att 

bearbeta, lagra, hantera och överföra information, men även därefter görs en 

insnävning av begreppet till all datorbaserad hantering av information och en 

åtskillnad görs dessutom mellan tidig och sen informationsteknik’’ s.25 . 

2.1.2. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)   

Information och kommunikationsteknik har kommit från det engelska begreppet 
(Information and Communication Technology) som Säljö (2009) skriver.     
Det begreppet innefattar informationstekniken och även den kommunikationen 
mellan datorer som kopplas ihop, d.v.s. den tekniken som kopplar alla sändare 
och mottagare datorer med varandra.    
 

2.2. Läroplaner och styr dokument 

Läroplanen för förskolan och grundskolan(Lgr11) uppmanar skolor att leda och 
hjälpa elevrena att hämta informationen från olika källor. Det ska vara som en 
grund för fortsatt utbildning. Dessutom skriver de i läroplaner att skolan ska vara 
ansvarig för att varje elev ska få den utvecklingen som är nödvändig för elevens 
utveckling i samhället. Eftersom de digitala källorna blivit så viktiga för att hämta 
de färska informationen nuförtiden blir det skolans ansvarighet att lära eleverna 
de nya sätten att hämta informationen.      

Det står också att ’’ Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 

harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 

grund för skolans verksamhet’’. S.13 

Det står också att läraren ska förmedla kunskaper på olika sätt under sin 

undervisning och han/hon ska försöka använda olika hjälpmedel i 

undervisningen. Läraren ska också lära eleverna att utforska och leta efter 

informationen på självständigt sätt. Det hjälper eleverna att öka sina förmågor att 

välja de källorna som är lämpliga till de verksamheterna som eleverna jobbar 

med. Det gör också att eleverna kan använda sig av ett kritiskt tänkande och kan 

kritisera de digitala källorna som de hämtar informationen ifrån. Vidare ska 

skolan uppmana eleverna att använda de nya tekniker som redskap för 

kommunikation, kunskapssökande och skapande och lärande.    

Skolverket har fått ett uppdrag(2009a) av regeringen för att stöda IT-

användningen i alla skolor och verksamheter. Regeringen uppmanar skolverket 

att sprida kunskaper om IT i undervisningsprocessen och digitala lärredskap 
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inom området. De ska gynna utvecklingen av aktiviteternas kommunikation med 

föräldrar, elever och studerande med stöd av IT. Enligt regeringen är det så 

viktigt och nödvändigt för elever och lärare att vara en del av det moderna 

samhället och eftersom de digitala verktygen har blivit väldigt vanliga i det nya 

samhället därför ska skolan förbereda eleverna till de digitala miljöerna. Förutom 

allt detta ska eleverna ha förmåga att värdera informationen från olika digitala 

källor.  

2.3. Litteraturöversikt  

Utvecklingen på IKT har gått väldigt snabbt och förhoppningarna inom IKT 

användningen i skolan är stora. Påverkan av den utvecklingen kan man enkelt 

märka i svenska skolan genom en ökning av ental datorer och tillgången till 

internet i skolan allmänt. (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001).  

Författarna anser att eleverna lär sig bättre och snabbare med användning av 

datorer. Även undervisnings kvalitet blir mer effektivt och läraren kan variera sitt 

arbetssätt och det i sig fångar elevernas intresse och ökar deras motivation. 

Författarna tillägger att en undervisning med stöd av IT-användning gör det 

lättare för elever att plocka upp texter och hitta de nya materialen. Dessutom kan 

läraren utnyttja IT-möjligheter(bild, ljud, video) för att anpassa undervisningen 

till elevernas olika behov.  Vidare kommer eleverna med särskilda behov också att 

ta nytta av IT-användningen i undervisningen. Även ungdomars motiv blir större 

när de märker att skolan förbereder de till ett arbetsliv där datorer och digitala 

utrustningar spelar en stor roll i framtiden.  

De tre författarna menar att under det sista seklet hade det hänt stora ändringar 

inom mediet men de ändringarna hade inte påverkat samhället och skolan lika 

mycket som datorer och internet gjort. Datorspåverkningen hade blivit mer 

avgörande inte bara i skolan utan också för hela samhället.  Med de nya 

möjligheterna kan man skönja ett förhållningssätt för att söka informationen 

inom internet över hela världen. Man kan klicka på hyperlänkar som står mitt i en 

text för att hamna någon i ett helt annanstans i vår stora värld. På det sättet 

känner man att sina tankar blir mer friare och även informationen som finns över 

hela världen blir mer nåbara. Författarna tillägger att med IT-användning blir det 

så lätt för lärare att presentera informationen med olika medier som ljud, bild och 

text. Det nya viset gör att elevernas möte med de informationerna blir annorlunda 

och även deras interaktion blir mer bättre än när de läser några böcker. Nya 

kommunikationsvägar öppnas för lärande när pedagogerna använder sig av de nya 

teknikerna i undervisningen.  Vidare skriver författarna att  IKT-utveckling i 

skolan har bidragit till en förbättring och förändring av arbetssätten. En 

förändring på relationen mellan lärare och barn har också hänt efter den 

utvecklingen. Förutom allt detta har IKT-utveckling öppnat nya vägar och 

möjligheter för elever med särskida behov. Författarna skriver att 

arbetsmarknader förväntar sig att skolan ska förbereda eleverna inför deras 

framtid i arbetslivet, där har de ingen chans att undvika den nya tekniken. 
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Författarna tillägger att IKT-användning i skolan är en nödvändig fråga som berör 

demokratiaspekten, där varje medborgare i ett område ska ha likvärdig utbildning 

och eftersom dators användning blivit väldig vanlig inte bara i Sverige utan också i 

hela Europa därför blir det avgörande för skolan att ta sitt ansvar och lära eleverna 

mer om datorer. Författarna menar att IT- användning gör att eleverna får mer 

information i kortaste tid därför är det central för skolan att förbättra barnens 

förmåga att värdera den informationen de söker. Författarna tillägger att det finns 

en stark övertygelse och tilltro bland lärarna till att IT-användning i skolan bidrar 

till bättre kvaliteter i undervisning och lärande. 

Axelsson(1998), skriver att de flesta människorna i Sverige vet ganska mycket om 

vad datorer och datatekniken handlar om trots att de kanske inte vet hur 

datorsystemet fungerar. De kan ändå använda datorer i skolan och på arbetet. 

Dators användning har blivit så vanlig i klassrummet och i andra 

arbetsutrymmen. Det har gått över tjugo år sedan när datorer använts i skolan och 

de används fortfarande på en bredare utsträckning. Datorer har blivit ett verktyg 

som stöder lärandet i vissa ämnen och det verktyget kan används på olika sätt 

beroende på vad lärare har för idéer och i vilket ämnet gäller den användningen. I 

början användes datorerna för att skapa lokala databaser i skolan men med tiden 

har det hänt stora ändringar.  

Nuförtiden och efter tillgången till Internet i skolan blir informationstekniken en 

viktig del av skolansutveckling. Begreppet IT(Informationsteknik) har även börjat 

synas och höras betydligt mycket i vardagsspråket. Vidare anser författaren att 

med användning av IT har undervisningen blivit mer effektivt på olika sätt. 

Eleverna lär sig bättre och får mer information på kortaste möjliga tid. Författaren 

skriver att IT användningen har blivit en del av lärande av flera anledningar. Om 

vi tar t.ex. vårt samhälle som har blivit fullt av datorer i alla arbetsutrymma därför 

blir det väldigt viktigt för elever att behärska en del av informationstekniken för 

att lätt klara av arbetsliv som har blivit mer datoriserat. Nyligen blir 

datorkunnighet som ett krav på arbetslivet eller åtminstone räknas erfarenheten 

av datahandling som en merit på jobbet. Ett annat skäl som bidrar till att IT-

användning tar stort utrymme i dagens skola är att moderna lärare och pedagogen 

försöker att vara som en handledare för elever och inte som en föreläsare. Med 

andra ord vill dessa lärare förbättra elevernas sätt att lära sig. Eleverna ska själva 

söka kunskap och lärarens betydelse blir som stödjande och hon/han ska leda 

fram till ett bättre sätt som höja sin egen förståelse. Läraren ska inte servera 

kunskapen och eleven själv ska söka den kunskapen. Informationstekniken 

underlättar det uppdraget genom att bjuda de möjligheterna som behövs för att 

uppnå det målet.  

Jedeskog(1998), skriver att i 80-talet hade det varit tre huvudsakliga motiv som 

styrt en önskan till användning av datorer i svenska skolor; arbetsliv, inlärning 

och demokrati. Nuförtiden har en fjärde motiv dykt upp och den är IT:s 

förmodade förändring som är mer dominerande i dagsläge. De flesta forskare ser 
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att IT kommer att vara ett medel som leder till nya arbetssätt som hjälper lärarna 

till en mer effektiv undervisning. Författaren tillägger att användning av IT som 

tillägg till den traditionella undervisningen stärker elevernas motiv till ett större 

intresse och till en ökande nyfikenhet. IT-användning skapar en positiv nyfikenhet 

och förväntan hos de flesta eleverna och det i sig kan bidra till en utveckling och 

fördjupning i kunskaperna.  

 Jedeskog(1998),skriver att IT-användning hjälper eleverna att ta ansvar för sitt 

eget arbete, då uppskattar de själva hur länge de behöver för att klara ett visst 

arbete. De vet även vilket information de ska leta efter och hur de ska arbeta när 

de jobbar med andra gruppmedlemmar. Lärarna tror att elevernas arbete med 

Internet ger de ytterligare förmågor att själva bestämma innehållet i det egna 

arbetet. Användning av informationsteknologi förbättrar också deras förmågor att 

tänka kritiskt d.v.s. när eleverna använder olika informationskällor. Genom 

användning av IT som hjälpmedel i undervisning förväntar lärarna sig att nå 

vinster på olika sätt i skolan. Tekniken stimulerar läraren och eleven att lära sig 

mer om datorer och Internet till exempel. Med en tanke på elever med särskilda 

behov har de flesta lärarna upplevt datorer som ett stöd i skriv- och 

läsinlärningen. Även eleverna som är synsvaga och elever som har svårigheter i 

läsning och skrivning, informationstekniken inbjuder till nya möjligheter som 

innebär en bättre läsinlärning. Några elever som har svårt att skilja åt mellan vissa 

bokstäver t.ex. d och b, de lär sig detta genom att arbeta med stora bokstäver men 

möter småbokstäver på skärmen. Eleverna kan också få en inlärning om 

ordbehandling och om stavningsfel "på köpet " när de använder sig av Microsoft 

Word program. Det gäller egentligen inte bara eleverna utan även lärarna som 

kanske kan upptäcka sina bokstavningsfel och grammatikfel genom det 

programmet som erbjuder många faciliteter för alla som använder det.   

Jedeskog(1998), skriver att det finns många barriärer som försvårar IT-

användning i skolan. Några lärare känner ofta osäkerhet och rädsla inför 

ändringsprocesson därför behöver de en aktiv stöd. Det kan bero på att de lärarna 

har lite kunskaper angående datorer och informationsteknik eller det kan vara att 

de har en ängslan inför de nya förändringarna i lärarroll. Nya förändringar 

behöver nämligen tid och extra arbete vilket läraren inte har utrymme för inom de 

vanliga arbetsdagarna.  Författaren menar att bristen på datorer hindrar läraren 

att genomföra sin undervisning på det sättet som han/hon önskar. Med tanke på 

demokratiaspekten kan otillräckliga antal av datorer leda till att alla eleverna inte 

har tillgång till sin egen dator därför föredrar den läraren att ha sin undervisning 

utan att använda datorer. Något annat skäl som gör att läraren blir tveksam till att 

använda IT som hjälpmedel i skolan och det är att skolan satsar för mycket pengar 

på IT och för lite går till resurser som är mer nödvändiga för eleverna med 

särskilda behov.  En del av pedagoger tror att en datorlektion förutsätter ett 

förarbete som är tidskrävande. För att läraren ska behålla sina kunnigheter på 

datorer och de andra utrustningar som är en del av IT måste den läraren ha en 

kontinuerlig användning för de utrustningarna. Även datorers placering kan vara 
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ett hinder för IT-användningen eftersom det kräver att lärarna måste boka den 

datasalen som ibland inte är tillänglig trots att man planerat att visa eleverna 

några saker om ett vist ämne.  

Lingren(1998), skriver att undervisningssituationen förändras när läraren 

undervisar med datorstöd. De katederförläsningarna kan inte vara den enda 

formen av undervisningsmetoder. IT-användning i undervisningen kräver att 

läraren bör förbättra sina kunskaper eftersom barnen ibland ställer några frågor 

som inte bara grundar sig på en lärobok. Författaren tillägger att lärarens roll ska 

vara som en handledare mer än föreläsare genom att försöka föregripa vad barnen 

kan tänka göra och att läraren ska vara beredd att stöda de när de behöver hjälp. 

Författaren skriver att det alltid inte finns tillänglig tid för att genomföra en 

lektion eller diskussion som handlar om vikten av kritiskt tänkande trots att 

användning av internet gör det väldigt nödvändigt. Han skriver att det inte finns 

någon kvalitetskontroll av den informationen som finns tillänglig på nätet därför 

måste läraren genomföra sin undervisning på ett sätt där diskuterar han/hon med 

eleverna ursprungen och tillförlitligheter för den informationen de hittar på 

Internet. Författaren skriver att den kraftiga ökningen av informationsteknologi i 

skolan måste ske med en ordentlig och parallell fortbildning för pedagoger annars 

riskerar det för en försämring i skolan.  

IKT i undervisningen kan öka elevens motivation och inspiration, enligt Säljö och 
Linderoth(2005). De tillägger att forskarna tydligen inte kan bestämma vilken 
undervisningsform är bäst när de jämför IKT-baserad undervisningsform med 
andra undervisningsformer och det finns inte heller några slutsatser som visar på 
ett klart sätt vilken formen är bäst.  
 

2.4. Tidigare forskning  

I Skolverket rapport(2009b), syftet med det uppdraget är att veta mer om 

uppföljning av IT-kompetens och IT-användning i förskola, skola och 

vuxenutbildning. Studien grundats på sex enkätundersökningar om IT-

användning och IT-kompetens, riktade till personal respektive chefer/rektorer. De 

fyra undersökta verksamhetsformerna har varit förskola, grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning.  I studien skriver de om hur lärarna bedömer 

sig själva när det gäller IT-kompetens. Studien visar att lärarenas förmågor 

varierar sig beroende på skolnivåer d.v.s. att de flesta lärarna inom 

vuxenutbildningen, gymnasieskolor och högstadiet var IT-kunniga och hade 

ganska bra erfarenheter angående IT-användning. Medan lärarna i lågstadiet och 

förskolor hade lägre förmågor och låg på lägre nivå jämfört med lärarna i 

gymnasieskola. En del av lärare säger att de behöver utveckla sig inom IT-

relaterade område särskild, när det gäller arbetet med ljud, bild och video med 

stöd av IT. Rapporten visar också att nästan alla lärare i olika nivåer 

(vuxenutbildning, gymnasieskola, grundskola) har framtida IT-planer för att 

utveckla sina kompetenser inom IT. Andelen som har IT-planer är mindre när det 

gäller lärare i förskola. Det som menas med IT-planer berör inte bara 
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kompetensutvecklingen utan att t.ex. använda IT som pedagogiskt redskap, 

utveckla elevernas förmågor att kritisera och välja informationen från 

webbsidorna samt att förbättra deras kunskap angående IT-utrustningar och IT-

underhåll, ungefär hälften av lärarna i grund- och gymnasieskola tror att 

användning av IT-möjligheter i undervisningen kan understöda deras mål att 

anpassa ämnet till elevers med olika behov väldigt mycket. De lärarna tillägger att 

det även gäller eleverna med särskilda behov. Förutom allt detta anser de lärarna 

att IT-användning höjer elevernas motivation särskild när läraren använder sig av 

bild, ljud och video i undervisningen. Några lärare tycker att i vissa fall kan IT-

användningen stöder och förbättrar elevens förmågor att förstå olika problem och 

som i sig hjälper de att lösa dessa problem på ett bättre sätt.   

Enligt Skolverket rapport (2009a) som är en redovisning av uppdraget att granska 

verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom 

vuxenutbildning, skola och förskola. Rapproten visar att trots att en stor del av 

lärarna i Sverige har ganska bra kompetens och erfarenheter inom IT jämfört med 

vissa länder i Europa men skolverket är inte så nöjda med det och det tycker att IT-

kompetens i alla skolor måste höjas på ett mer effektivt sätt. Ett problem som kan 

påverka lärarnas planer är brister på IT-utrustningar i skolan som kan påverka 

lärarens beslut om att använda IT som stöd i undervisningen. Styrdokument för 

skolan bör tydliggöra hur lärarna ska arbeta med IT och även sätta krav på att 

lärarna ska utnyttja effektivt IT-utrustning i sina undervisningar  

Lärarnas Riksförbundet (2010), belyser i en undersökning där 1500 föräldrar, 

elever och lärare som svarar på frågor om lärare- och elevkontakter på 

communities (sociala nätverkar) som t.ex. Twitter . Den undersökningen ställer 

också upp några andra frågor t.ex. vem som är ansvarig för hur eleverna i skolan 

agerar och beter sig på internet. Metoden som använts i den undersökningen är 

intervjuer och enkäter för att samla informationen från målgruppen. När det gäller 

lärarna visar undersökningen att nästan hälften av lärarna i grundskola inte har 

tillgång till sin egen dator och det gör uppdraget svårare för lärare om de vill 

använda IT i undervisningen. Lärarnas Riksförbundet(2010) anger att regering 

strateger som riktar till en stor utsträckning av IT- användning i skolan inte kan 

tillämpas om lärarna inte har tillgång till egna datorer och de utrustningar som 

behövs i undervisning.  

Juhlin Svensson(2000), har gjort tre studier i 6 grundskolor som omfattat 35 
lärare med användning av intervjuer som metod. Författaren skriver att IT-
användning kan räknas som ett tillägg till skollitteraturna där kan lärarna nytta av 
tekniken för att höja undervisningskvalitet. Det kräver absolut tillgång till datorer 
och anslutning till Internet men även pedagogers villighet att använda den 
möjligheten, enligt författaren. Han belyser att lärarens sätt att använda IT i 
undervisningen påverkas av andra kolleger mer än kommunens IT-strategi eller 
skolansönskan. Även lärarens erfarenhet från sitt tidigare arbete med IT-
anknytning kan göra att den läraren är mer aktiv och villig när det gäller IT-
användning. De pedagogerna som inte har jobbat på länge är mer intresserade på 
att använda IT jämfört med de andra som arbetat inom lärareyrket på länge. 
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Författaren menar att det finns många ramfaktorer som påverkar lärarens 
användning av informationsteknik t.ex. skolans plan och ekonomi som spelar stor 
roll, regerings och kommunens planer angående IT-användning. 
 
Jedeskog (2000),drar viktiga resultat i sin avhandling. Syftet med denna studie är 

att undersöka vilken innebörd IT-användning kan ha i undervisningen, vad läraren 

och elever gör och vad som kännetecknar dessa undervisningssituationer.  Efter 

intervjuer för nio lärare i olika skolor och i olika ämne skriver hon att IT-

användning i skolan gör att läraren står inför nya utmaningar t.ex. hur tekniken 

ska användas i skolan och i undervisningen och hur stor erfarenhet måste läraren 

ha för vara en del av den nya arbetsformen.  Författaren tillägger att det finns vissa 

faktorer som visar hur informationstekniken ska användas i skolan, den första är 

de digitala-utrustningarna (datorer, projektor, smartboard o.s.v.) och den andra är 

lärarens förmågor och erfarenheter inom IT område samt lärarens intresse och 

villighet att använda IT. En risk kan uppstå med IT-användning och det är att 

mängden av informationen som pedagogen ger under lektionen kan vara mer än 

det som väntad av eleverna därför måste läraren strukturera sin undervisning på 

så sätt som passar elevernas förmågor. 

Pedersen (1998), drar resultat av sin studie som undersöker en mängd av 

vetenskapliga artiklar från 90- talet. Syftet med den studien är att undersöka 

forskning om informationsteknikens effekter på skolan organisation och 

arbetssätt, hur jämställdhet mellan könen ter sig när informationstekniken förs i 

skolan, hur lärar- och elevroller påverkas, vilka effekten tekniken får på elevers 

inlärning och inlärningsstrategier. Författaren skriver att IT-användning är ett nytt 

inlärningssätt som gör undervisningen varierad och full med aktuella 

informationer samt understöder IT-användning elevernas förmåga att skriva. 

Skolan bör inte undvika ett nytt sätt som stöder läraren att variera sin arbetsform 

och som ökar elevens motivation, tillägger författaren. Det finns också en risk att 

eleverna blir beroende på att använda datorer. 

Nissen och Jedeskog(2004), drar resultat av sin studie som undersöker bl.a. 
elevers och lärares ansvarighet för informationsökning. Författarna har gjort den 
studien med elever från 9 klasser därför att eleverna i olika klassar varierar sig 
d.v.s. att elevernas ansvarighet till sitt lärande och sina egna arbeten kan vara på 
olika nivåer. En del är ansvariga till att söka informationen, göra sitt arbete och 
följer det som står i läroplaner medan de andra har mindre ansvarighet till sitt 
jobb. Lärarna där har inte heller tänkt på idén att djupt diskutera vissa frågor som 
rör t.ex. informationshantering och källkritik på grund av tidsbrist. 
 
Enligt E-learning Nordic (2006) som är en studie som gjorts av Ramboll 
Management på uppdrag av the Norwegian Ministry of Education and Research 
och det Danska Undervisningsministeriet, Svenska myndigheten för 
skolutveckling, the Finnish National Board of Education. Syftet med studien var 
att upptäcka och dokumentera effekten av IT på utbildning inom tre 
nyckelområden: 
• elevernas prestationer 
• Undervisning och lärande processer 



 

 

9 

• Kunskapsutbyte, kommunikation och samarbete mellan hem och skola. 
Datainsamlingen i studien baseras på en internet-baserad enkät genomförts bland 
224 nordiska skolor. Mer än 8000 personer deltog i undersökningen. 
Respondenterna var lärarna som undervisar i grundskola och gymnasieskola, 
elever i alla dessa skolor, deras föräldrar, samt rektorerna vid de deltagande 
skolorna. Vidare har 12 uppföljande besök på skolor i alla fyra nordiska länder 
genomförs. Datainsamlingen skedde främst under 2005. 
Resultaten för den studien visar att elever och sina föräldrar och även lärare tror 
att användning av informationsteknik har positiv påverkan för eleverna när det 
gäller matematik, skrivning och läsning. Det inkluderar båda ”starka” och ”svaga” 
eleverna. Studien visar också lite skillnad mellan eleven och lärarnas uppfattning 
för målet med IT-användning. Elever tycker att målet med den att de ska kunna 
chatta, mejla och hantera datorer medan lärarna ser att det handlar mest om att 
eleverna ska förbättra sina förmågor när det gäller källkritiken. Vidare visar 
forskningen att eleverna blir mer intresserade och arbetar på olika sätt och det gör 
att deras inlärningssätt blir varierat samt gör de sina uppgifter på mindre tid. De 
faktorer som påverkar lärarens användning av IT är lärarens kunskapsnivåer och 
erfarenhet inom IT-område, IT-utrustningar och även lärarens mål med att 
använda IT som pedagogiskt verktyg.  
 
Skolverket har uppmanat pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet att 
göra en studie om hur användningen av IKT har påverkat skolan och 
undervisningen under några år(1996-1999).  Ulla Riis som är professor i Uppsala 
universitet har genomfört den studien med sina kolleger och med hjälp av 
enkätundersökningar och fallstudier som metod i några kommuner och skolor. 
Resultaten visar att skolan som organisation inte använder IT på ett regelbundet 
sätt i det vardagliga arbete jämfört med andra arbetsplatser i samhället. Bristen på 
datorer gör det svårt för lärarna att använda datorer i skolan. Inlärning, elevroll 
och lärarroll samt arbetsätt har inte präglats i stor utsträckning. Några 
förändringar i läroplanen (t.ex. det som gäller kunskapssyn och lärar- och elevroll) 
har spelat en stor roll i skolutvecklingen genom att den bidragit till en utveckling 
av IT användning i skolan. En enkätundersökning visar att IT användning i skolan 
har höjt en utveckling mot mer individualisering i lärande. Studien visar också att 
de flesta lärarna anser sig ha bra förmågor inom IT område. Samtidigt är det 
många lärare som är kritiska mot de kurser som de fått inom IT användningen. De 
tycker att de kurserna har lärt dem att hantera nya program medan de önskar sig 
kurser som fokuserar mer på användning av IT som pedagogiskt redskap.   

3. Metod  
 

Här kommer jag att presentera den metodiska ansatsen som jag följt i min studie. 
Två litteraturer har jag valt för att ta nytta av i min forskningsmetod. Den första är 
Stukát (2005) i sin bok ’’Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap’’ 
och den andra är  Denscombe (2009)  ’’Forskningshandboken – för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna’’. 

3.1. Forskningsstrategi  

Den metoden som är mer lämplig för min studie är en kvalitativ ansats då jag 

samlar in min information genom att ställa intervjufrågor till 7 lärare i olika 
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skolnivåer. Med den forskningsstrategi och för att undersöka lärarens 

kompetenser och deras upplevelser kring IT-användning i skolan försöker jag få 

en djupare förståelse och större medvetenhet. 

Stukát (2005), skriver att det finns olika riktningar inom vetenskapliga 

forskningar. Ett upprepat vis att inleda en studie är i kvantitativ och kvalitativ 

forskning som har olika grundar beroende på syftet med den forskningen och hur 

den forskningen ska genomföras. Han tillägger att det är bra i vissa fall att man 

använder sig av båda metoderna den kvalitativa – intervjuer - och den 

kvantitativa. I en kvantitativ undersökning antas statistiska analysmetoder som 

ett viktigt hjälpmedel som spelar stor roll när forskaren tolkar insamlade resultat. 

Nackdelen med den metoden är att den har svårt att bli djupa resultat. Till 

skillnad mot den kvalitativa kan man få mer detaljerad förståelse och tolkning av 

de resultaten som framkommer men inte generalisera eller förutsäga.   

3.2. Datainsamlingsmetod 

I mitt arbete ska jag använda mig av semistrukturerade intervjuer som är mer 
lämpligt till min studie då mina frågor ska vara öppna för att respondenten kan 
utveckla sina svar och intervjun blir mer flexibel. 

Det som är bra med intervjun är enkelheten när det gäller de materialen som 
behövs för att utföra en intervju.  Forskaren kan få detaljerade information av den 
intervjuade personen, dessutom har forskaren en stor möjlighet att tillägga flera 
frågor beroende på respondentens svar(Stukát, 2005). 
  
Denscombe (2009), bekräftar det som skrivits av Stukát (2005), att intervjun är 
ett attraktivt alternativ för forskare därför att den metoden är enkel och behöver 
inte många utrustningar(bandspelare, penna, papper).  
Denscombe (2009) skriver att om forskaren vill få mer komplexa information om 
t.ex. hur personer upplever vissa saker, vad de har för känslor och vad de har för 
uppfattningar och åsikter då är intervjun som är mer lämpligt för den studien. 
Den informationen kan absolut inte fås genom en enkät eller vid en observation.   
Eftersom min studie handlar om lärarens uppfattningar och upplevelser ser jag att 
intervjun är den bästa metoden som passar min forskning . 
Denscombe (2009), belyser att det finns olika intervjutyper som kan genomföras 
av forskaren beroende på hans/hennes studie.  Författaren menar att forskaren 
har en beredd lista vid semistrukturerade intervjuer. Den listan ska innehålla de 
frågorna som ska besvaras av respondenter. I denna typ av intervjuer bör 
forskaren vara beredd för att låta den intervjuade personen att utveckla sina idéer 
om det ämnet som studien handlar om. Svaren ska vara mer öppna med den 
sorten av intervjuer och forskaren ska fokusera på den respondent som utvecklar 
sina tankar och synpunkter.  

3.3. Urval 

 
I min undersökning hade jag planerat att intervjua 8 lärare fyra lågstadielärare 
och fyra högstadielärare men jag fick ett bortfall så blev det 7 lärare istället. 
Lärarnas ålder hade varit varierat och även deras yrkeserfarenhet hade varit olika. 
Eftersom min studie handlade om IT- användning i olika skolor hade jag valt att 
intervjua lärare som undervisade i två olika skolnivåer(tidigare och senare år). De 
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lärarna hade jag valt enligt tillgänglighet och deras vilja att delta i min 
undersökning. Men med tanke på de som skulle undersökas hade ett subjektivt 
urval gjordes då hade jag bestämt mig att intervjua två grupper av lärare, en grupp 
som undervisar på högstadieskola och annan grupp som undervisar i 
lågstadieskola. Undersökningsfrågor var samma för varje lärare som jag 
intervjuat.   
De lärarna som jobbade på lågstadiet var klasslärare medan de andra fyra 
undervisade i olika ämne på högstadiet, två av de undervisade i (matte, No)ämne, 
en (engelska, svenska) och den sista (tyska, engelska) ämne.   
Båda skolor var statliga och multikulturella skolor. Det gällde även lärarna som 
hade olika bakgrunder. Den grundskolan som jag gjort min undersökning i var 
högstadiet(årskurs 7-9) och bestod av 4 arbetslag med ungefär 500 elever. 
Eleverna hade delats på nästan jämna antal ungefär 23 elev i varje klass. Den 
andra skolan(lågstadiet) hade ett enda arbetslag och eleverna var ungefär 300 
elever, varje klass består av cirka 21 elever. De klasserna börjar från förskolan upp 
till årskurs 6.  
Stukát (2005), skriver att den som tillämpar en undersökning ska kategorisera de 
svaren som han/hon får från de intervjuade personerna genom att leta efter 
likheter och olikheter i deras svar. Alla data som samlats ska bearbetas av 
forskaren för att kunna ordna nya resultat efter undersökningen. Följande tabell 
visar de respondenter med sina bakgrunder, B tyder till lärarna i lågstadiet och A 
till lärarna i högstadiet. 
 

Läraren  Bakgrund 
B1 Lågstadielärare, 14 år erfarenhet 
B2 Lågstadielärare, 40 år erfarenhet  
B3 Lågstadielärare, 6 år erfarenhet  
A1 Högstadielärare (Matematik, No), 7 år erfarenhet 
A2 Högstadielärare (Matematik, No), 18 år erfarenhet 
A3 Högstadielärare (Tyska, Engelska), 17 år erfarenhet 
A4 Högstadielärare (Svenska, Engelska), 14 år erfarenhet 

  

3.4. Genomförande  

För att göra en pilotstudie hade jag frågat några lärare om att granska mina 
undersökningsfrågor. De hade granskat kvaliteten och även lämpligheten för de 
frågorna. Min handledare hade också rådat mig att tänka mer på mina frågor och 
ställa upp dem på ett sätt som passar mitt syfte med undersökningen.  Efter de 
värdefulla tipsarna gjordes några ändringar av intervjufrågor.  
Alla lärare hade fått ett papper med undersökningsfrågorna som började med en 
inledning om det som skrivits i läroplaner angående hur lärarna bör arbeta med 
IT i skolan och även deras kompetens inom det området.  
Alla intervjuer hade gjorts med hjälp av en diktafon vid olika tillfälle och olika 
platser. De första fyra lärarna hade intervjuats i ett rum som ligger i deras 
arbetslag. Det rummet brukade de använda för elevernas utvecklingssamtal därför 
det var ganska lugnt och lämpligt för att göra intervjuerna. De andra tre 
intervjuerna gjordes i lågstadiet där fanns inte sådant lugnt rum därför blev det i 
lärarens klassrum istället, var i sitt. Det händes lite störning av några elever vid ett 
tillfälle därför gjordes ett uppehåll sedan flyttade vi oss till ett lugnare ställe. 
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Intervjun med A1 tog 18 minuter, intervjun med A2 tog 16 minuter, intervjun med 
A3 tog 18 minuter, intervjun med A4 tog 22 minuter, intervjun med B1 tog 14 
minuter, intervjun med B2 tog 14 minuter, intervjun med B3 tog 12 minuter.   
Efter de intervjutillfällena gjordes en bearbetning med all data som jag fått genom 
att lyssna på dessa intervjuer och skriva ned och analysera datamaterial som jag 
fått vid varje intervjutillfälle. Med hänsyn till alla litteraturer och tidigare 
forskningar som skrevs i början av den studien skulle en jämförelse genomföras 
för att se likheter och olikheter och göra en kategorisering för de fakta som vi fått 
under den studien. Denscombe(2009), skriver att den som gör en undersökning 
ska bearbeta med all fakta som han/hon fått för att hitta ett gemensamt mönster. 
 

3.5. Reliabilitet och validitet  

Syftet med denna studie är att visa IT-användning i olika skolnivåer och vid en 

viss tid. Resultaten kan variera sig med tanke på en ständig utveckling för lärares 

kompetens och även andra faktorer som påverkar IT-användning i skolan. 

Denscombe(2009) och Stukát (2005), skriver att det är väldigt viktigt att verifiera 

kvalitativ forskning därför måste forskaren på något vis visa att de resultaten som 

han/hon fått är ”sanna” . Reliabilitet, validitet är några kritirer som bedömer 

forskningskvalitet men Denscombe(2009), skriver att det är svårt att bedöma 

forskningskvalitativ med hjälp av dessa kritirer. Han tillägger att det är svårt för 

undersökare att upprepa en intervju och få samma svar vid olika tillfälle även om 

den görs med samma person. Därför blir reliabiliteten ganska låg i en kvalitativ 

studie.  

Med hänsyn till att öka validitet har en pålitlig granskning för några tidigare 

forskningar gjorts. Några förändringar har också hänt för att förbättra 

intervjufrågors lämplighet och för att göra dem mer knutna till syftet av denna 

studie.  Alla lärarna har redan fått en inledning om syftet med den studien och 

även lite förklaring om de begreppen som finns i frågors lista. Det gjordes för att 

undvika oväntade missförstånd under intervjun och för att öka studiens validitet. 

3.6. Etiska principer  

Under den forskningen har jag följt och tillämpat forskningsetiska principer som 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet, (1990). Jag har börjat med att tillämpa 
informationskravet genom att informera alla deltagande om sina uppgifter i 
undersökningen och syftet med den samt deras rättigheter att avbryta sin 
medverkan när de vill. För att fylla konfidentialitetskravet som innebär att jag 
måste skydda all uppgifter som tillhör intervjuade personer har jag undvikit att 
visa namn för de personerna som deltagit i mitt arbete. Slutligen har jag använt 
de informationerna som jag samlat endast för den forskningsanvändningen och 
inget annat syfte för att uppfylla nyttjandekravet som innebär att man inte får 
använda de samlade materialen för något annat syfte än det arbetet som jag gjort. 
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras de resultaten för den undersökningen som gjorts för 

pedagogerna i två olika skolor. En analys för deras svar som de lämnat under 

intervjutillfällen ska också medföljas.  Resultaten ska delas till några kategorier 

utifrån studiens syfte. Skolan A ska tyda till grundskolan(högstadiet) och skolan B till 

lågstadiet.  

4.1. På vilka sätt arbetar lärarna med IT-användning i klassrummet? 

Resultaten visar att lärarna i skola B(B1,B2,B3) har intresse att utveckla sig genom att 

ständigt försöka höja sina kompetenser inom IT. Trots att det finns olika svårigheter 

som hindrar lärarna att använda IT i skolan försöker de så mycket som möjligt 

använda datorer och projektor och lära ut eleverna att välja de källorna som finns på 

webbsidorna.  Det finns också ett samarbete mellan alla lärarna på arbetslaget. B3 

säger att hon har väldigt många idéer men utan fungerande datorer kan hon inte göra 

så mycket. Hon tillägger att det inte finns material i skolan därför köper hon allt som 

behövs för att dels utveckla sig själv dels göra några presentationer för eleverna. 

Följande svar har jag fått av henne:  

’’ Jag kan inte göra något idag....Vi har inte material ...Jag försöker själv utveckla 

mig...Jag köper allt jag behöver för att förbättra mig’’ 

 Resultaten visar att lärarna inte ordnar lektioner för att diskutera källkritiken men 

de informerar barnen under lektionerna att det finns mycket information på 

webbsidor som inte är pålitliga.   

A2,A3,A4 påtalar att de har gått på olika kurser medan A1 inte har gått på någon 

kurs. A3 som gått på ganska många kurser tror att en av dem kurserna hon har fått 

har varit givande. I denna kurs ska varje en göra en presentation som innehåller 

bilder och texter därför alla blir tvungna att gör sin presentation på sin egen hand.  

’’ Pim kurs har hjälpt mig att våga använda att göra PowerPoint  presentationer 

....Pim tycker jag var nödvändigt och väsentlig..... Pim handlade att man själv skulle 

göra vissa uppgifter ... Att lägga till röst, lägga till musik ....Det tycker jag viktig, det 

här lärt mig att våga och använda resurser ’’     

A1,A2,A3,A4 har stora önskemål att använda IT i klassrummet särskild när de fått 

nya projektorer i varje klass. Lärarna har ett intresse att höja sina IT-kompetenser 

genom att söka kurser med hänsyn till att tiden ska passar. Enligt A2 finns det inte 

stort samarbete mellan lärarna på arbetslaget när det gäller hur man använda nya 

funktioner i vissa program.  

Lärarna i den skolan ordnar inte lektioner för att diskutera källkritiken. A1 säger att 

källkritiken inte gäller hennes ämne(No och matte).  A2 påtalar att tiden begränsar 

lärarna så blir det svårt att ordna sådana lektioner. Han tillägger att det skulle bli 

bättre om lärarna går på en utbildning som handlar om källkritiken eftersom de inte 

har gått på sådan utbildning. Följande citat bekräftar hans svar: ’’ det är tidsbristen 

som hindrar oss lite grand’’   
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A4 säger att han inte ordnar några lektioner som handlar om källkritik men han 

genomför en ständig diskussion angående hur eleverna ska välja sina källor och att 

det inte alla källor är pålitliga. Han tillägger att han kräver att de ska välja åtminstone 

två källor när de skriver någon rapport. ’’ När mina elever som jag har sitter och tar 

bara information från en källa så måste jag säga till dem att ni kan inte bara ta från 

den källan, ni måste titta på minst två källor ’’ 

4.2. Hur upplever lärarna och elevrena lektioner med IT-användning?  

Resultaten visar att de flesta lärarna på båda skolorna tror att IT-användning 

påverkar lektionen positivt trots att det ibland kan vara negativ. Lektionen kan passa 

de flesta eleverna och kan även höja deras intresse.     

Elevers och lärares upplevelse 

Lärarna i skola B påtalar att de upplever IT-användningen som ett meningsfullt 

hjälpmedel i undervisningen. Utifrån syftet kan man göra väldig många saker som 

passar de flesta eleverna. Lärarna där är överens om att eleverna upplever den väldigt 

bra. B3 uttrycker sitt och elevers upplevelser i följande mening:  ’’ ..Det är lärorik och 

elever tycker att det är kul’’ 

A1,A2,A3 upplever IT-användning som en positiv hjälpmedel i stor del i klassrummet. 

De påtalar att eleverna gillar att använda datorer i klassen. A4 utrycker följande 

mening för att beskriva hur han upplever det: ’’ Det blir lite friare, det blir lite lugnare 

på lektionerna...’’   

A1 säger att IT-användning ibland kan kännas som negativ när det blir för mycket 

datorer hela lektionen. A2 tror att IT-användning inte känns som en naturlig del i sin 

undervisning än. Han tillägger att det kanske kommer att bli bättre när varje elev får 

sin dator. ’’ ...det känns väl inte som en naturlig del i våran undervisning än...’’  

Elevers förståelse 

Alla tre lärare i skola B tror att elevers förståelse ökas när IT-användning blir en del 

av undervisningen. Eftersom elevers intresse väckas när läraren använder sig av t.ex. 

en presentation bidrar det till att eleverna blir mer lyhörda och uppmärksamma 

under lektionen. B2 påtalar att elevers förståelse ökas med användning av bilder. B3 

är väldig övertygad om att IT-användning påverkar elevers förståelse positiv och 

utrycker sig i följande mening: ’’ ...ge mig Smartboard i mitt klassrum och jag ska 

göra underverk..’’. 

Alla lärare i skola A är överens om att IT-användning påverkar elevers förståelse 

positivt eftersom en del av eleverna förstår bättre när de hör och ser på bilder som 

förklarar något ämne. IT-användningen bjuder olika möjligheter som stöder läraren 

att gör en kombination av hjälpmedel som höjer elevers förståelse. Lärarna tror att 

datorer och IT-utrusningar kan väcka elevers intresse och det gör att eleverna blir 

mer uppmärksamma. Det gäller även en del elever som har svårt att vara lugna i 

klassrummet, påtalar en lärare.  
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Elever med särskilda behov 

Resultaten visar att lärarna i skola B tror att IT-användning kan hjälpa elevers med 

särskilda behov. B2,B3 bekräftar denna tron, både lärarna har en elev(var i sin klass) 

som har lätt att skriva på dator istället för att skriva med papper och penna. För 

eleverna med språkbrist kan en presentation med bilder vara väldigt givande för de 

eleverna. B2 ger ett exempel på hur IT kan vara en hjälp för elever genom att säga 

följande:  

’’ Jag har ett barn som inte har språket och då kan man ju ta in bilder och visa hur 

man kan ju få program där man kan få se levande t.ex. ett barn visste inte vad ett 

glasbruk var då satt jag mig på dator och sen satt vi oss och titta på hur man blåste 

glass och vad man gjorde för någonting  ....’’   

Lärarna i skola A tvivlar inte om att IT kan vara ett hjälpmedel som stöder eleverna 

med särskilda behov. De som har svårt att skriva med papper och penna kan nytta av 

datorer för att göra sina uppgifter. Även de som har dyslexi kan passa på och använda 

vissa program som finns i datorer. A4 påtalar att de har talsyntes program för de som 

har dyslexi och de kan också lyssna på olika källor som hjälper dem att förstå mer.  

4.3. Vad är det som ibland hindrar lärarna att använda IT i undervisning? 

Resultaten visar att det finns olika anledningar som kan påverka lärarnas beslut att 

använda IT i undervisningen i de två skolor. Studien har sammanfattat de faktorerna 

som följande: 

Tid 

De tre lärarna i skola B tror att det tar tid att använda IT under undervisning. Det tar 

tid för att ordna sådan undervisning. De måste boka den salen där finns en projektor 

som ska användas även den tiden när lärarna och eleverna går från klassrummen till 

den salen där finns en projektor kan också räknas som förlust i tiden.  B2 tror att 

barnen blir besvikna när det tar lång tid för att starta datorer och ibland lektionen 

slutar innan att de börja jobba med datorerna.  

A1,A3,A4 lärarna i skola A tror att tiden inte är det störste problemet för dem. En av 

de lärarna säger att det kan ta lite tid att skapa en presentation på PowerPoint i 

början men det tar väldig kortare tid när man använder den nästa gång. A1 säger att 

det inte tar lång tid för henne att använda sådana presentationer eftersom hon 

använder vissa presentationer som redan finns på internet och hon gör några 

ändringar på dem för att passa till hennes undervisning. Men hon tror att en 

utbildning kan ta lite tid med tanke på att man ska åka till den platsen där 

utbildningen är. Därför hon föreslår att sådana utbildningar ska vara här i skolan 

istället. A2 tror att tiden är det störste problemet för honom. Lärarna prioriterar 

några andra saker än IT- användning i skolan. ’’ ...Tidsbristen är ett stort problem..’’ 

Utrustningar  

Alla lärarna i skola B är överens om att det finns stor brist på digitala utrustningar i 

skolan. B3 säger:  " Vi har inga möjligheter... noll möjligheter...vi har inte de redskap 
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som behövs" . Hon tillägger att det inte finns datorer i skolan även hon som lärare har 

inte en dator som fungerar bra. Hon ska göra så mycket mer om hon hade en bra 

dator.   

Läraren i skolan påtalade att de inte ha schysta grejer i skolan när det gäller datorer 

och projektor. För få datorer och projektor som inte fungerar bra. Även den 

högtalaren som finns i det klassrummet där finns en projektor som alla ska använda 

fungerar inte heller och det blir mer svårt för oss att ordna en lektion i detta 

klassrum.  B2 säger att ibland frågar barnen om en sak och hon vill gärna visa de men 

eftersom hon inte har någon projektor i klassrummet kan hon inte göra det.  

Lärarna i skola A påtalar att de har alla möjligheter i skolan förutom datorer. 

Datorerna är för få i skolan jämfört med antal eleverna (17 dator på 200 elever) och 

det som gör att en del av lärarna inte tänker använda IT i skolan. A2 säger att han 

ibland behöver använda datorerna som finns i arbetslaget men upptäcker han att de 

är förbokad. Alla lärare är överens om att det alltid uppstår tekniska problem t.ex. 

några elever kan inte logga in på sina konton eller blir det avbrott med Internet på 

grund av att access punktar inte tål ett stort antal av datorer. A1 föredrar att skoaln 

ska ha en pärm med alla elevers användarnamn och lösenord då kan hon hjälpa 

eleverna ifall glömmer de bort sina användarnamn och lösenord istället för att ringa 

IT-personalen som ibland tar väldig lång tid innan de löser problemet. A2 säger att 

det inte löner sig att man ha fem datorer medan det finns 20 elever i klassrummet 

och i så fall använder att undervisa utan datorer. Det är orättvist att vissa elever har 

datorer medan de andra inte har tillgång till datorer. Det skulle bli bättre om de hade 

tillräckliga datorer då kan de använda IT mer i undervisning.  A2 bekräftar sin 

påstående i följande citat ’’ ... När alla eleverna får sina datorer kan det bli bättre...’’ 

Digitala kompetenser 

Resultaten i skola B visar att det finns många lärare som drar sig för att använda 

digitala utrustningar även om de är enkla. B2 tror att hon skulle ha lätt att använda 

projektor och smartboard om de redskapen hade funnits i klassrummet trots att hon 

inte kan använda smartboard. B3 säger att  ’’ De är många på skolan som inte kan 

skriva ett dokument på dator’’. Hon tillägger att hon inte har gått på någon utbildning 

men hon kan ändå använda de flesta digitala utrusningarna (smartboard, projektor, 

surfplatta..osv.).  Lärarna på den skolan har viljan och intressen och de har inga 

problem att hjälpa varandra för att förbättra allas kompetens men de har brist på 

digitala utrustningar som i sig påverkar deras digitala kompetens.  

I skola A påtalar lärarna att okunskapen kan påverka lärarens beslut att använda IT i 

undervisningen. Det gör att vissa lärare inte är bekväma med att använda datorer så 

ofta. De är även rädda för de nya programmen och utrustningarna. Han säger " Man 

är rädd för de nya hade jag upptäckt ".  En lärare påstår att de tror att vissa lärare inte 

är så kunniga på datorer därför påstår de att IT- användning behöver längre tid än 

den man tror. 
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 A1,A3,A4 tror att åldern spelar en stor roll för lärarens digitala kompetenser. De 

gamla har lite svårt att använda de nya utrustningarna men de unga har inte svårt att 

lära sig trots att de inte har gått på någon utbildning. A3 föreslår att skolan bör ordna 

fortbildningar parallellt när de får nya utrusningar i skolan. På det sättet kan alla 

lärare få en blick på nya digitala redskapen och blir det lätt för dem att få en praktisk 

träning som svårt att glömmas bort. A1 påtalar att kommunen ibland kastar ut 

mycket pengar utan att tänka på lärarnas kompetens och inga utbildningar som följer 

de nya utrustningarna. ’’ man bara kastar ut en massa pengar och sen det bara lös det, 

istället för att vi kanske behöva få utbildning i det...’’ 

5. Resultatanalys  

5.1. IT-användning i klassrummet 

Lärarna är medvetna om det som står i läroplaner att de ska meddela informationen 

på olika sätt. Därefter stimulerar skolmyndigheter en variation i undervisningen med 

särskilt intresse på IT-användning eftersom de nya generationerna av elever är 

väldigt intresserade på digitala utrustningar. Lärarna på både skolorna har stort 

intresse att använda IT i klassen därför försöker de förbättra sig på ett ständigt sätt. 

Lärarna känner att elevers uppmärksamhet blir bättre när de använder sig av digitala 

utrustningar.  Det stämmer i stor del med det som skrivits av Jedeskog(1998). 

Författaren menar att tekniken stimulerar läraren och eleven att lära sig mer om 

datorer och Internet till exempel. Alexandersson, Linderoth, Lindö(2001),bekräftar 

Jedeskog påstående om att det finns en stark övertygelse och tilltro bland lärarna till 

att IT-användning i skolan bidrar till bättre kvaliteter i undervisning och lärande. 

Lärarna på både skolorna ordnar inte lektioner som handlar om källkritiken och hur 

eleverna ska skiljer åt mellan de pålitliga eller felaktiga källorna. De flesta intervjuade 

lärarna påtalar om att det kräver tid för att ordna sådana lektioner. Det passar ihop 

med det som skrivits av lingren(1998). Lingren(1998), skriver att det alltid inte finns 

tillänglig tid för att genomföra en lektion eller diskussion som handlar om vikten av 

kritiskt tänkande trots att användning av internet gör det väldigt nödvändigt. Han 

skriver att det inte finns någon kvalitetskontroll för den informationen som finns 

tillänglig på nätet därför måste läraren genomföra sin undervisning på ett sätt där 

diskuterar han/hon med eleverna ursprungen och tillförlitligheter för den 

informationen de hittar på internet.  

5.2. Lärarnas och elevers upplevelse  

 

Lärarna på både skolorna upplever IT-användningen som väldigt bra hjälpmedel i 

undervisningen. Lärarna påtalar att eleverna blir mer uppmärksamma och deras 

motiv ökas när läraren använder sig av digitala utrusningar eller gör en presentation 

där använder lärarna bilder och ljud till exempel. Nästan alla intervjuade lärarna tror 

att elevers förståelse ökas när IT användas som ett redskap i undervisningen. . 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) , bekräftar det som angivits av lärarna. 

Författarna skriver att ungdomars motiv blir större när de märker att skolan 
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förbereder de till ett arbetsliv där datorer och digitala utrustningar spelar en stor roll 

i framtiden. Jedeskog(1998), menar att nuförtiden har en fjärde motiv som dykt upp 

och den är IT:s förmodade förändring som är mer dominerande i dagsläge. De flesta 

forskare ser att IT kommer att vara ett medel som leder till nya arbetssätt som hjälper 

lärarna till en mer effektiv undervisning.  

 

Alla intervjuade lärarna tror att IT-användning kan hjälpa eleverna med särskilda 

behov. Lärarna ger några exempel på de som kan nytta av IT- mojligheterna, t.ex. de 

som har svårt att skriva med papper och penna. De kan skriva med hjälp av datorer 

istället. Även de som har dyslexi kan passa på och använda de programmen som finns 

i skoldatorer.  Det som lärarna anger stämmer överrens med det som skrivits av olika 

författare. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) och Jedeskog(1998), menar 

att eleverna med särskilda behov kommer också att nytta av IT-användningen i 

undervisningen. Författarna tillägger att med tanke på elever med särskilda behov 

har de flesta lärarna upplevt datorerna som stöd i skriv- och läsinlärningen. Även 

eleverna som är synsvaga eller elever som har svårigheter i läsning och skrivning, 

informationstekniken inbjuder till nya möjligheter som innebär en mer bättre 

läsinlärning. Några elever som har svårt att skilja åt mellan vissa bokstäver t.ex. d och 

b, de lär sig detta genom att arbeta med stora bokstäver men möter småbokstäver på 

skärmen. Eleverna kan också få en inlärning om ordbehandling och om stavningsfel 

när de använder sig av Microsoft Word program. 

5.3. Barriärer   

Alla intervjuade lärarna påtalar att det finns brist på digitala utrustningar, men det 

varierar sig från ena skola till den andra. Den bristen kan göra att lärarna drar sig till 

att använda IT i undervisningen. A2 anger att han föredra att genomföra sin 

undervisning utan datorer istället för att hämta få datorer som inte räcker till alla 

elever. Läraren tänker att det är orättvist att några elever har tillgång till datorer 

medan de andra inte har. Jedeskog(1998), skriver att det finns många barriärer som 

försvårar IT-användnings i skolan. Författaren menar att bristen på datorer hindrar 

läraren att genomföra sin undervisning på det sättet han/hon önskar. Med tanke på 

demokratiaspekten kan otillräckliga antal av datorer leda till att alla eleverna inte har 

tillgång till sin egen dator därför föredrar den läraren att ha sin undervisning utan att 

använda datorer. 

A4 anser att det inte tar lång tid för att använda IT i undervisningen men några tror 

så eftersom de har dåliga digitala kompetenser enligt honom. Han tillägger att 

okunniga lärarna inte är bekväma på att använda IT i undervisningen.  Det stämmer 

överens med det som skrivits av Jedeskog(1998). Författaren skriver att några lärare 

känner ofta osäkerhet och rädsla inför ändringsprocesson därför behöver de en aktiv 

stöd. Det kan bero på att de lärarna har lite kunskaper angående datorer och 

informationsteknik eller det kan vara att de har en ängslan inför de nya 

förändringarna i lärarroll. 
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6. Diskussion  

6.1. Metoddiskussion  

För att veta mer om hur lärarna arbetar med IT- användning och hur de 

upplever den har jag valt en kvalitativ studie som passar mer syftet. Det är 

ganska svårt att få den informationen som jag har fått genom att göra en enkät 

t.ex. därför har jag valt att samla in all informationer genom att använda 

intervjumetoden istället. En annan fördel som förstärker mitt val är att 

respondenten har möjlighet att fråga om det finns någonting som inte är klar så 

kan undersökaren förklara mer.  

De lärarna jag intervjuat undervisade i olika ämnet och hade olika åldrar och de 

har varit från två olika skolnivåer och det gör att studiens resultat mer 

omfattande och trovärdig. Men jag tror ändå att den studien skulle bli bättre om 

man hade intervjuat lärarna från olika skolor och även lärarna på 

gymnasienivån. Efterson jag genomförde den studien själv var det tidskrävande 

att göra allt som man önskat.  

Denscombe (2009), skriver att semistrukturerade intervjuer ger den som gör 

studien ett utrymme där kan han/hon ställa några följdfrågor till den intervjuade 

personen. Under intervjutillfälle kunde jag få mer förståelse om hur lärarna 

upplever IT-användningen i skolan och det i sig förstärkte validiteten för den 

studien.  

6.2. Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka IT-användning i skolan och belysa 
vilka möjligheter som finns och vad som ibland hindrar lärarna att tillämpa det 
som står i läroplanen angående IT-användning i skolan. De resultaten som fåtts 
efter intervjuer belyste och besvarade de frågställningarna som studien 
undersökt. En detaljerad insikt för hur lärarna arbetar med IT i skolan och hur 
deras kompetenser kan påverka lärarens beslut att använda IT i undervisningen.  
De intervjuade personerna delats till två grupper en grupp undervisade i 
högstadiet och den andra undervisade i lågstadiet. Det som var mest intressant 
av de resultaten hade studien visat att alla lärarna som intervjuades på både 
skolorna hade stort intresse att använda IT i skolan oavsett åldern, kön, 
erfarenhet eller digitala kompetenser. Trots att det fanns många hindrar som 
gjorde att de inte använde datorer men de ville och hade stort önskemål att de 
skulle få alla möjligheter för att nytta av de nya digitala materialen. Skola A hade 
redan fått nya material men de väntade på nya datorer och skola B väntade också 
på att de skulle få nya projektorer. Lärarna på både skolor trodde att bristen på 
materialen hindrade dem att använda IT i undervisningen. Det skulle bli mycket 
intressant om en studie genomföras efter att de skulle få alla materialen för att 
visa om det skulle hända stora ändringringar.   
Det som var intressant och komplex var lärarens förståelse för deras brist på 
tiden som hindrar att de använder IT i undervisningen. De flesta lärarna trodde 
att IT kräver mycket tid medan några lärare antecknade att den som inte är 
kunnig på datorer tycker att det tar lång tid för att undervisa med IT stöd. A4 gav 
ett konkret exempel på denna situation när han sa att en presentation inte 
behövde lång tid för en lärare som var kunnig på datorer men för de andra som 
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inte lika bra skulle det ta längre tid. De andra studierna visade inte 
sammanbandet mellan bristen på tiden och lärarens okunnighet eller bristen på 
digitala kompetenser.  
Förutom allt detta var det intressant också att studien visat att lärarna föredrog 
att de skulle gå på praktiska utbildningar som skulle hjälpa dem att förankra det 
som de skulle studera. På det sättet skulle det bli så lätt för de att tillämpa direkt 
de kunskaperna de fått särskilt när de skulle få nya utrustningar.  
Resultaten visade att lärarens tro om att informationstekniken erbjuder ett nytt 
inlärningssätt som gör undervisningen mer varierad och som stämmer med 
tidigare forskningar.  
Pedersen (1998), visade efter hans granskning för olika forskningar att IT-
användning är ett nytt inlärningssätt som gör undervisningen varierad och full 
med dagsaktuella informationer. De intervjuade lärarna var också överens om att 
informationstekniken hjälpte eleverna med särskilda behov särskilt för de som 
hade svårt att skriva med papper och penna. Det finns också nya stavning 
program som hjälpte eleverna som hade dyslexi. Även de bilderna som läraren 
använt i sin presentation för att förklara för eleverna stödde eleverna med olika 
bakgrunder att förstå bättre under lektionen. Det stämmer i stor del med det som 
olika forskare har kommit till om att IT-användningen i undervisningen kan 
utnyttjas av eleverna med särskilda behov för att förbättra sin förståelse, skriver 
(Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001). 

6.3. Pedagogisk relevans 

Den studien har en pedagogisk relevans eftersom de nya generationerna av 

eleverna har vuxit upp med digitala utrustningar runt omkring. Skolan är 

ansvarig för att förberedda samhällsmedlemmar till ett framtida liv där kan de 

klara sig. Därför blir det viktigt för skolan att ge eleverna alla adekvata 

grundkunskaperna som bidrar till att det målet blir nåbar.(Skolverket, 2011) 

Därför det är väldig viktig att vi vet mer om IT-användning i skolan genom att 

undersöka hur lärarna arbetar med IT i klassrummet och vad de har för digitala 

kompetenser och vilka möjligheter och svårigheter som hjälper eller hindrar de 

att använda IT i skolan.  

6.4. Slutsatser 

 
Datorer och de andra digitala utrustningarna har blivit en viktig del av vårt 
samhälle. Läroplanerna för grundskola och förskola kräver att skolan ska 
förberedda eleverna till det nya samhället och till de nya arbetsmarknader som är 
fulla av datorer och andra IT-utrustningar.  Myndigheten för skolutveckling 
framhåller att läraren kan med stöd av IT variera sin genomgång på olika sätt 
som passar elevers olika behov. Dessutom skriver de att de nya digitala verktygen 
gör det lätt för lärarna och eleverna att skapa själva och kommunicera. Det gör 
också att barn och ungdomar förbättrar sina förmågor att hantera informationen 
på ett bättre sätt(skolverket 2007). 
 
Alla intervjuade lärarna på både skolorna har en tro om att IT-användningen 

påverkar undervisningen positivt. De lärarna har angivit att digitala utrustningar 

ökar elevers motiv och intresse. Det i sig gör att eleverna blir mer 

uppmärksamma och det kan även påverka deras förståelse positivt. Det som 
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lärarna talar om stämmer i stor del med lingren(1998) påstående.  

Lingren(1998), menar att undervisningssituationen förändras när läraren 

undervisar med datorstöd. De gamla sätten av föreläsningarna kan inte vara den 

enda formen av undervisningsmetoder.  

Resultaten belyste att lärarna i de två skolorna hade stort intresse att använda 

digitala utrustningar i undervisningen och att de hade planer om att utveckla sina 

digitala kompetenser men det finns olika barriärer som hindrar de att använda 

IT i klassen. Enligt (skolverket 2009a), ett problem som kan påverka lärarnas 

planer är brister på IT-utrustningar i skolan som kan påverka lärarens beslut om 

att använda IT som stöd i undervisningen.  

Lärarna i både skolorna angav att de hade brist på digitala utrusningar, den 

bristen var varierat(skola B hade stor brist jämfört med skola A). Oavsett om hur 

stor bristen i varje skola var hade det påverakat lärarnas beslut att använda IT i 

klassen.  Bristen på digitala utrustningar leder till att lärarna i flera fall drar sig 

till att använda IT som redskap i klassen. Några lärare talade om att det kräver 

väldig lång tid för att ordna en undervisning där IT utrustningar ligger i en 

bestämd sal. Det som gör situationen värre ibland när läraren upptäcker att 

några utrustningar inte fungerar som de ska eller när den salen där projektorn 

ligger i är förbokad av någon annan lärare. Därför måste regeringen satsa mer på 

digitala utrusningar i skolan eftersom det bidrar till att lärarna blir mer villiga att 

använda IT som redskap i undervisningen. Det är inte rimligt att myndigheterna 

kräver att lärarna ska använda IT som hjälpmedel i klassen utan att utrusta 

skolan med alla digitala utrustningar som är viktiga för att genomföra en 

undervisning där användas IT som redskap.   

När det gäller tiden visade resultaten att den kan vara en barriär som hindrar 

lärarna att använda IT i klassen. Några lärare angav att vissa lärare har dåliga 

kompetenser inom IT därför tyckte de lärarna att det skulle ta lång tid för att 

använda IT i undervisningen. Lärarna på de två skolorna påtalade att mycket tid 

förloras när de dokumenterade sina planer därför ibland föredrog de att 

genomföra en traditionell lektion utan IT-användning. Vi kan inte vara säkra om 

att de lärarna kommer att använda IT när de får alla möjligheterna när det gäller 

digitala utrustningar därför skulle det vara väldigt intressant om man göra en 

studie efter att de fått alla dessa möjligheter.  

6.5.   Förslag på vidare forskning 
 

Under mitt forskningsarbete har jag läst om flera intressanta 

undersökningsfrågor som är relevanta på något vis till mitt arbete. Många 

forskare vill undersöka hur IT-användning kan påverka individualisering och 

gruppering i klassen. En del av forskare tycker det viktigt att varje elev ska ha 

tillgång till sin egen dator i klassen för att det ska vara mer demokratiskt medan 

några andra forskare tycker att eleverna förbättrar sina kompetenser på ett bättre 

sätt när de delar en dator. Därför blir det intressant att genom en ny forskning 

veta mer om detta.  Ett annat förslag kan man tänka på och det är att man göra 
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en forskning om hur eleverna upplever IT-användning i skolan. Under mitt 

arbete har jag ställt frågorna till lärare för tidigare år och senare år men inte för 

elever som läser på dessa två nivåer därför blir det också intressant att man veta 

om hur eleverna upplever IT-användning och även några andra frågor som 

handlar om hur de eleverna väljer mellan de källor som finns på webbsidorna.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1  Intervjufrågor 
 

 
Den nya läroplanen kräver att läraren ska använda sig av de digitala 
lärresurser i undervisningen i flertalet ämnen, att till exempel eleverna får använda 
sig av IT-resurser som hjälpmedel och att de lär sig källkritik. Detta innebär att även 
lärarna måste ha en digital kompetens. Min studie handlar om hur läraren arbetar 
med IT-användning i skolan och hur upplever ni och eleverna det. 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad tänker du på när du hör begreppet IT/IKT? 

3. Vilka olika IT/IKT relaterade kurser/utbildningar har du gått? 

4. Vad har du för kompetens angående IT och datorer?   

 

5. Vad är det som (negativ / positiv)  med IT-användning?  

 

6. Hur upplever du och elever lektioner med IT-användning? 

7. Tror du att elevens förståelse kan ökas när läraren använder IT som 

hjälpmedel under lektionen? På vilket sätt? 

8. Med tanke på elevers med särskilda behov, kan IT-användning vara ett sätt 

som passar de flesta eleverna? På vilket sätt? 

9. Enligt läroplanen ska läraren förbättra elevens förmåga att värdera sina 

digitala källor, Vad gör ni för att nå det målet?  

 

10. Har du någon plan för att ständigt höja dina IT-kompetenser med tanke på att 

det alltid finns nya digitala verktyg och nya funktioner i vissa program t.ex.? 

Om nej, Varför? 

11. Har ni alla möjligheter (Datorer + Projektor, m.f.) för att använda IT som 

hjälpmedel i undervisningen? 

12. Vad är det som ibland hindrar lärarna att använda IT i undervisningen? 

13. Vad har du för förslag som kan göras åt de förhindren?  


