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Denna studie har i syfte att undersöka högstadielärares syn på utvecklandet och 
användandet av IT i skolan, speciellt i förhållande till traditionella läromedel. För att 
ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer med fyra SO-lärare genomförts på 
två olika högstadieskolor. Utifrån intervjufrågor visade resultatet bland annat att 
teknikkrångel och plagiat är vanliga problem som uppstår vid användandet av IT i 
undervisningen. Det visade även att läroböcker har både för- och nackdelar. 
Exempelvis uppfattade respondenterna att läroböcker tenderar att snabbt bli 
inaktuella medan datorer och surfplattor ständigt ger aktuella uppdateringar. Som 
slutsats, går det att konstatera att synen på IT-användningen bland högstadielärare är 
till viss del positiv men de är inte helt övertygade. Det går också att konstatera att 
läroböcker fortfarande är ett viktigt undervisningsverktyg för en lärare. 
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1 Inledning       

Det råder delade åsikter om IT-satsningen var ett bra beslut eller tvärtom. I en 
debattartikel från DN (2015) skriver en aktiv lärare om hur datorer bör slängas ut ur 
klassrummen. Hen menar att de senaste åren har hen själv märkt en sakta krypande 
oro i klassrummet och kommit fram till att elevernas datorer var kärnan till 
problemet. Hen sade att datorerna endast blir ett störningsmoment för elever och 
därför lär de sig mindre. Med datorer och surfplattor lockas eleverna att fokusera på 
annat som ju då är oviktigt utifrån ett utbildningssammanhang. Hen syftade till att 
det var bättre innan IT-satsningen då tryckta läroböcker var det viktigaste läromedlet.  
En person som starkt står emot vad denne lärare säger i sin debattartikel är en annan 
högstadielärare som också har skrivit en debattartikel i DN (2015). Den andra 
högstadieläraren menar att eleverna ska möta hinder i sin koncentrationsförmåga, 
det är på det sättet de lär sig. Hen fortsätter med att elever måste öva på att utesluta 
alla onödiga, störande saker som finns på Internet. Här går det att urskilja två 
högstadielärare med olika syn IT i undervisningen.  

 

1.1 Syfte        

Syftet är att undersöka högstadielärares syn på utvecklandet och användandet av IT i 
skolan, speciellt i förhållande till traditionella läromedel. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

1. På vilka sätt upplever högstadielärare att IT-användningen så som datorer 
och surfplattor påverkat användningen av traditionella läroböcker som 
läromedel i högstadieundervisningen? 
 
2. Vilka för- och nackdelar uppfattar högstadielärare med IT-användning i 
skolan? 
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2 Litteraturavsnitt    

I början av 1990-talet fanns det i den svenska skolan allt från en till tre datorer per 
klass. Idag blir det allt mer aktuellt att varje elev ska ha en egen dator eller alternativt 
en surfplatta. Därför finns det mycket att forska om på detta område.   

I detta avsnitt presenteras först utdrag ur Läroplanen Lgr11 om IT i skolan. Sedan 
redogörs under olika rubriker om allmänna och specifika frågor om IT i 
skolsammanhang. 

2.1 Läroplanen om IT i skolan 
 
I den tidigare läroplanen Lpo94 står det att eleverna inte bara ska samla kunskap från 
läraren utan eleven ska också söka kunskap med hjälp av IT. I den aktuella läroplanen 
Lgr11 står det tydligt att ett av målen som eleven skall uppnå efter att hen har gått ut 
grundskolan, är att kunna använda modern teknik för att söka information, 
kommunikation och lärande. Dessutom i det centrala innehållet skrivs det att i alla 
årskurser ska eleven kunna skriva på en dator. Eleven ska dessutom kunna använda 
datorer som en väg till kommunikation. Det står också skrivet att rektorn har som 
ansvar att utforma skolmiljön på ett sådant sätt att elever har tillgång till bland annat 
bibliotek och datorer. Detta behövs för att elever ska utöka sina kunskaper.  

En viktig punkt som står skrivet i Läroplanen Lgr11 är att en del av lärarens uppdrag 
är att förbereda eleven på det som skall komma. Därför skrivs det också i Lgr11 att 
eleven ska få möjlighet att testa olika arbetssätt. Följande citerat är från kursplanen i 
samhällskunskap  

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper 
om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. (Lgr11. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#anchor1) 

 

2.1.1 IT i skolverksamheten 

Många gånger har elever i dagsläget mer kunskap och Rask (2006) säger att skolan 
har övergått från läran om datorer till att lära sig med hjälp av datorer. Dock säger 
författaren att det finns ett dilemma med detta och det är att ungdomar ofta idag har 
mer kunskap om IT och teknik än vad de flesta vuxna har. Många barn och ungdomar 
äger en egen dator, en smarttelefon eller en annan högteknologisk apparat. Oxstrand 
(2013) påvisar problemet kring kompetensutveckling för lärare. Lärarna ska skapa 
goda förutsättningar för elevers lärande men den äldre generationen har ofta inte 
tillräcklig med kompetens om IT och teknik för att kunna göra detta.  Det står tydligt i 
Lgr11 att en av lärarens uppgifter är att förbereda dem på att kunna leva och fungera i 
samhället. I ett senare avsnitt i denna studie redogörs en noggrannare problematik 
om kompetensutveckling. 

Riis (2000) tar upp historiska aspekter i läroplanen för grundskolan i ämnet 
matematik under 1980-talet. Det står skrivet att ”eleverna bör orienteras om 
användningen av datorer i samhället” (Riis, 2000. s.10). Hon är tydlig med att i 
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undervisningen behöver inte läraren arbeta med datorer men eleverna ska få kunskap 
om hur datorer ska användas. På 80-talet hade läraren ännu inte tagit hjälp av IT i sin 
undervisning. Under 1990-talet fick Skolverket i uppgift att utveckla ett skoldatanät 
som var en Internettjänst som riktades mot lärare. Resten av 1990-talet har präglats 
av ständig utveckling av IT som allt mer blev ett kommunikationsmedel. Begreppet 
IKT uppstod och det betyder Informations- och kommunikationsteknik. Riis (2000) 
skriver också om KK-stiftelsen, stiftelsen Kunskap- och kompetensutveckling, som 
bildades år 1994. KK-stiftelsen finansierade de så kallade ”Fyrtornsprojekten” under 
1996-1999. Det projektet pekade på hur viktigt det är att kompetensutveckling står 
som ett delmål och det stora huvudmålet är själva skolutvecklingen. Författaren säger 
att denna kompetensutveckling inom IT var något nytt som Sverige inte tidigare hade 
satsat pengar på.  
 
Enligt Jadeskog (1998) har det funnits tre skäl till varför IT har haft en stor utveckling 
i den svenska skolan och dessa är arbetsliv, demokrati och inlärning. Hon nämner 
även ett fjärde skäl som hon beskriver som förändringsaspekten. Med det menar hon 
att användningen av IT är ett sätt att förändra bland annat arbetssätt, lärar- och 
elevrollen. Däremot skriver Lundqvist (1998) att många lärare var skeptiska mot 
snabba köp av datorer. 
 
Rask (2002) vill dock poängtera att Sverige under en tid låg väldigt bra till i denna 
samhällsutveckling. Kunskapen kring IT har ökat markant det senaste decenniet och 
medvetenheten att kunna använda IT i undervisningen har ökat. Men han säger att 
läraren inte bör se Internet som en lärobok utan som en avspegling av verkligheten. 
Argumenten till detta består av två delar, Internet ger möjlighet till kreativitet och där 
finns det någonting för alla att fatta tycke för. Men på Internet finns också 
missvisande information som gör att den kan bli opålitlig.  

Här följer ett citat 

Idealitet trängs med cynisk kommersialism. Lysande exempel på positivt skapande 
blandas med illvilja och rå spekulation. Allt finns sida vid sida och det onda är bara en 
musklickning från det ”goda”. När vi surfar runt kan vi kastas mellan hopp och förtvivlan. 
Mellan glädje och vanmakt. Ibland ger nätet oss en stark tilltro till människans förmåga. 
Ibland får det oss att skämmas över att tillhöra den mänskliga rasen (Rask. 2002 s.27) 

Jadeskog (2000) tar upp några positiva aspekter med IT i undervisningen. Bland 
annat att elever erbjuds att kunna söka och värdera information.  Dessutom en 
väldigt viktig punkt som är värt att citera ”create the conditions for lifelong learning” 
(Jadeskog, 2000 s. 17). Fredriksson (2003) fortsätter i samma spår. Han skriver att 
skolan bör följa strömmen mot en IT-modern skola. Uppdraget att förmedla kunskap 
är lika stort som uppdraget att lära eleverna hur de använder datorer och surfplattor 
på ett ansvarsfullt sätt. Författaren menar att lärarna måste lära hur eleverna kan 
använda IT på ett effektivt och kunskapssökande sätt. Han skriver också att 
kontakten mellan lärare, föräldrar och elever har blivit avsevärt lättare tack vare 
kommunikationsteknologin. Exempelvis kan föräldrarna via skolans hemsida få den 
information de behöver, vad än klockan är på dygnet.  
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2.3 Datorer och surfplattor som pedagogiska verktyg 
 

2.4 Kompetensutveckling och nätmobbning 

Axelsson (1998) skriver skälet till att IT ska verka i skolan. Det är viktigt att elever lär 
sig hur informationstekniken fungerar eftersom samhället hela tiden blir allt mer 
datoriserat. Sveriges skolor eftersträvar kvalité på utbildning, därför ställs det också 
mycket krav på läraren. Kommuner har ett ansvar att utvärdera skolornas kvalité och 
för att genomföra detta behövs bra verktyg för utvärderingen. Citat: 

[…] förändringar som ställer krav på bra tillgångar till kunskapskällor och information 
och som ställer krav på bra verktyg för planering, genomförande och utvärdering. Det är 
dessa som förändrade arbetsvillkor som gör datorn till en nödvändig förutsättning för 
lärares arbete. Och just detta att ge lärare bra förutsättningar för arbetet är den enda 
möjligheten att höja kvaliteten i skolan och göra ny teknik tillgänglig och användbar för 
eleverna.(Lundgren. 1998 s.176) 

Det uppges i Skolverkets rapport (2013) att hälften av landets grundskolerektorer 
menar att de flera anställda lärare har otillräcklig kunskap om hur de ska använda IT 
på ett pedagogiskt sätt för elever med behov av särskilt stöd. I rapporten står det att 
det inte finns ett krav att skolor ska inneha en IT-strategi/plan. Däremot de skolor 
som har sådan IT-strategi/plan kan lättare studera och kartlägga hur lärarna arbetar 
med IT i sin undervisning och sedan utvärdera detta för att förändra och förbättra 
verksamheten.  

Dessutom säger Axelsson (1998) att pedagogiken har på senare år förvandlats till 
något självlärande. Lärare ska endast agera handledare för elever. Det är eleverna 
själva som ska söka efter kunskap, det är inte läraren som ska ge den. Axelsson (1998) 
skriver att en studie som är framtagen av Dimenäs (1997), har visat att IT i 
undervisningen har hjälpt läraren mot en mer multimodal undervisning. Dock är IT 
endast ett komplement till lärarens undervisning, det är läraren som är ytterst 
ansvarig för elevers inlärning. Därför argumenterar Axelsson (1998) vikten med 
samspelet mellan lärande och utveckling. Författaren menar att det är viktigt att 
skolledningen ger lärarna fortbildning som genererar att lärarna kan använda IT i sitt 
multimodala lärande.    

Antalet elever per klass har ökat de senaste åren i den svenska skolan, enligt 
Skolverkets rapport (2013) och i rapporten skrivs det att användning av IT har ökat 
samtidigt som eleverna i klasserna har blivit allt fler. Enligt rapporten har många 
lärare mer kompetens för IT-användning i dagsläget än vad de hade året 2008. Dock 
är många lärare fortfarande i behov av kompetensutveckling om hur de kan använda 
IT som ett pedagogiskt verktyg. Det poängteras i rapporten att även om IT-
kompetensen har ökat, behärskar många lärare inte ens grundläggande 
datorkunskap. I dagsläget är det dock många lärare som äger en egen dator och 
använder den i sitt arbete. En viktig aspekt i Skolverkets rapport (2013) är att 
tillgången till datorer och surfplattor är större för lärare som arbetar i friskolor än de 
kommunala skolorna men efterfrågan på kompetensutveckling är densamma. 
 
Med IT följer inte bara fördelar utan även nackdelar, bland annat nätmobbning. 
Oxstrand (2013) skriver att ett önskemål bland högstadielärare är att få utbildning 
om detta och hur det ska motarbetas för elevernas välbefinnande. Oxstrand (2013) 
skriver också att det är väldigt vanligt förekommande att lärarna inte har tillräcklig 
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med kunskap för att kunna hjälpa elever som är utsatta för nätmobbning. Skolverkets 
rapport (2009) om mobbning beskriver komplexiteten som finns mellan IT 
mobbning. För elever som upplever trakasserier i skolan finns det stor möjlighet att 
mobbningen följer med dem hem via kommunikationsteknologin. Detta är ett 
problem som har uppkommit i takt med Internet lanseringen enligt Oxstrand (2013). 
Därför anser hon att det är oerhört viktigt att skolan lever upp till sina lovord som 
står skrivet i Lgr11, ” Ingen ska i skolan utsättas […] eller  för annan kränkande 
behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Oxstrand, 2013. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32107/3/gupea_2077_32107_3.pdf). 

 

2.5 Möjligheter och problem med IT 

Lindgren (1998) menar att Internet kan vara en stor hjälp för läraren men för att 
detta ska kunna ske måste läraren ha ordentligt med kunskap. Dock är det viktigt att 
veta att Internet inte ersätter läraren. Författaren listar upp möjligheter med Internet 
respektive problem med Internet.  

Först redogörs exempel på möjligheter. För exempel, på Internet finns det aktuella 
nyheter och Internet uppdateras ständigt med nya inslag. Det går att utbyta 
lektionsplaneringar med varandra, det går dessutom att tipsa och utbyta kunskap 
mellan varandra. Detta innebär att lärare från olika skolor, städer och länder kan 
samarbeta med varandra. Ett annat exempel är e-postfunktionen. Genom e-post kan 
läraren ha en kontinuerlig kontakt med elever och dess föräldrar. E-posten ger 
läraren möjlighet att syssla med annat medan hen väntar på svar från föräldern. Till 
sist exemplet om möjligheten att göra en större litteratursökning. Med hjälp av 
Internet kan läraren bredda sin litteratursökning och hitta böcker som den tidigare 
inte vetat om. Lindgren (1998) menar att på den sista punkten samarbetar Internet 
med litteratur, istället för att konkurera. 

Ytterligare exempel på problem med Internet ger Andersson och Cunninghem (1997) 
som skriver att ett ansvar som skolan har när Internet intagit skolan, är att eleverna 
ska lära sig vara källkritiska. Det är viktigt att eleverna får ett hållbart källkritiskt 
tänkande. Detta tänkande ska eleverna kunna förvalta även utanför skolan. 
Författarna poängterar att det faktiskt finns de människor som medvetet vill ge 
missvisande information. Därför kan den information som eleverna tar del av, vara av 
skiftande kvalité och på grund av detta är det ytterst viktigt att lärarna kontinuerligt 
arbetar med källkritik tillsammans med eleverna.  

Läsförståelse av digitala texter har unika aspekter jämfört med läsförståelse av 
traditionella texter. Det handlar om multimodal läsförmåga, som till exempel att förstå 
symboler, tecken och kunna hantera kombinationer av text […] (Rasmusson 2015. 
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:770228/FULLTEXT01.pdf) 

Skolverket (2009) har skrivit en rapport som beskriver problematiken kring att elever 
är okritiska till Internetreklam och påvisar problemet kring all reklam på Internet. 
Det är alltså känt att elever påverkas av massmedia. Lindgren (1998) anser att elever 
behöver mer hållbar utbildning i källkritik. Backman Löfgren (2012) säger att många 
elever förstår principerna kring källkritik men inte alltid använder dem i praktiken. 
Skribenten menar att elever kan vara väl medvetna om det källkritiska tänkandet men 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32107/3/gupea_2077_32107_3.pdf


6 

 

ändå använda en icke tillförlitlig källa i sitt skolarbete, för att sedan väl förstådd 
kunna diskutera problematiken med läraren.  

Ett annat problem med IT i undervisningen enligt Skolverkets rapport (2013), är att 
främst högstadie- och gymnasielärare upplever tekniska fel som huvudargumentet till 
bortkastad lektionstid. Dessa problem kan vara att datorn fastnar i ett läge, det 
kommer inget ljud från högtalarna eller att det inte finns någon Internetuppkoppling. 
Det kan också uppstå problem när lärarna ska koppla upp sin föreläsning i form av en 
powerpoint-presentation till projektorn. I Skolverkets rapport (2013) skrivs det också 
att fem av tio lärare i grundskolan upplever endast en liten grad av tillgång till IT-
support.  

Sista exemplet är det meningslösa surfandet. Lindgren (1998) säger att det 
meningslösa surfandet kan bidra till att elever inte får den kunskap de behöver inför 
framtiden.   
 

2.6 Traditionella läroböcker, ett ekonomiskt- och likvärdighets 
dilemma 

Rask (2006) menar att bara för att IT har haft sin framgång i skolan, behöver vi inte 
utesluta böckerna i undervisningen. Han är tydlig med att poängtera hur Internet kan 
vara ett komplement till läroböckerna men det ska inte ta över undervisningen. Det är 
också vanligt att skolbibliotek blir lidande när Internet används i så stor utsträckning 
som den gör. Författaren säger att Sveriges skolor bör värna om skolbiblioteket 
eftersom det är ett värdefullt verktyg för lärarna att använda i sin undervisning. Han 
poängterar dessutom att det finns elever som väljer att studera i skolbiblioteket än att 
studera framför en dator eller surfplatta. 
 
Även Samuelsson (2014) konstaterar en annan typ av likvärdighetsproblem. Enligt 
författaren brister likvärdigheten beroende på i vilken utsträckning skolorna har 
tillgång till Internet. Hen refererar till Lgr11 där det står följande ” Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas”. Därför anser Samuelsson (2014) att det 
är politikerna som bör ta hänsyn till möjligheterna för Internet-användning och 
arbeta för en kompetensutveckling utifrån detta. Däremot skrivs det i en av 
Skolverkets rapporter (2012) att även om läraren väljer att undervisa med hjälp av 
läroböcker eller datorer och surfplattor, har forskning visat att detta inte haft 
betydelse för betygsresultaten i Sverige.   
 
 

2.7 Datorer och surfplattor som hjälpmedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter  

Rasmusson (2015) menar att elever med läs-och skrivsvårigheter har det lättare att 
förstå texter som blandar symboler och text, istället för en text som inte innehåller 
bilder. IT är då ett bra verktyg för att ta fram sådana texter och läraren kan utöka sitt 
multimodala lärande. Dessutom skriver författaren i sin avhandling att det finns 
forskning som säger att IT gynnar elever med lässvårigheter. Det påträffas elever som 
finner det enklare att läsa korta, digitala texter än vanligtvis långa, boktryckta texter. 
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Christina Szekely är Skolverkets samordnare för IT i skolan. På Dyslexiförbundets 
hemsida står det skrivet att Szekely (2013) anser att IT-satsningen gynnar elever med 
särskilda behov, till exempel dyslexi. Hon säger att IT-satsningen är ett utmärkt 
framförande eftersom eleverna får rätt hjälpmedel, i detta fall datorer eller 
surfplattor. Program som rättstavning och talsyntes hjälper elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Dessutom behöver eleverna inte känna sig utpekade pga sin 
svårighet som Szekely (2013) menar kan vara en bidragande faktor till att elever 
upplever skolan som en otrygg plats.  

 

2.7.1 Digilär och andra digitala hjälpmedel 
 
Varje år innehar Sveriges skolor en budget som fördelas över tillgångarna av resurser. 
Läroböcker är en sådan sak och med jämna mellanrum beställer skolorna in nya 
läroböcker. Vissa av böckerna tenderade att gå sönder eller tappas bort. Därför fick 
skolorna komplettera sina bokserier med nya exemplar. Detta försvinner dock allt 
mer med tiden. Digilär beskriver sin affärside som ”Digilär gör kompletta digitala 
läromedel som helt och hållet ersätter tryckta läroböcker.” (Digilär 2011, 
https://digilär.se/). Detta innebär att Digilär (2011) använder sig av läroböckerna i 
digitalformat och har bland annat ett SO-bibliotek för årskurs 6-9. I detta bibliotek 
kan läraren hämta idéer och övningar för sin SO-undervisning, det finns allt från 
Veckans nutidskryss till kartor och tidslinjer. Digilär (2011) har även material för 
svenska, engelska, spanska, matematik och kemi. Skolan betalar en avgift till 
företaget, beroende på hur många elever som finns på skolan för att få utnyttja denna 
tjänst.  
 
På Specialpedagogiska myndighetens hemsida går det att läsa om olika digitala 
hjälpmedel för bland annat elever med dyslexi. Elever med dyslexi kan exempelvis 
använda sig av Stava Rex, där programmet hjälper eleven med att se skillnad på 
elevens stavade ord och det rättstavade ordet, i olika meningar. Om eleven skriver 
”jik”, ger programmet rätta ordet ”gick” som eleven sen kan relatera till i olika 
meningar från vardagslivet. Ett annat hjälpmedel för dyslektiker är talsyntes. 
Specialpedagogiska myndigheten förklarar att talsyntes innebär att eleven får 
exempelmeningar upplästa så att han sedan kan bestämma sig för vilken mening som 
låter mest riktig. Dock är Björn Milred (2010) övertygad om att dessa program endast 
ska fungera som ett hjälpmedel och att läraren måste ge kontinuerlig stöttning och 
guidning i samband med elevens lärande.  

3   Metod       

3.1 Forskningsstrategi 

Redan från början var det givet att undersökningen skulle genomföras med en 
kvalitativ forskningsstrategi. Stukát (2005) säger att det är den forskningsstrategin är 
utformat för just intervjuer. Sedan bestämdes det att använda semistrukturerade 
intervjuer eftersom Stukát (2005) menar att de följdfrågor som kan uppstå, kan var 
en tillgång för den slutliga tolkningen eftersom det bidra till djupare reflektion. I 
följande citat förklaras tanken bakom varför semistrukturerade intervjuer valdes. 

https://digilär.se/
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Citat, ”här utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas till att få 
så fyllig information som möjligt”. (Stukát, 2005 s.39). Att respondenter kan svara 
fritt vid sidan av en intervjuguide, kan gynna en undersökning eftersom 
analysmaterialen blir större och mer djupgående.  

                          

3.2 Urval   

Urvalsgruppen föll på respondenter som undervisar på högstadiet. På grund av 
tidsbegränsning, kunde det inte ett slumpmässigt urval väljas. Stukát (2005) förordar 
ett bekvämlighetsurval som ett utmärkt urval för de studier som har begränsat med 
tid. Därför blev fyra högstadielärare på respektive två högstadieskolor i en medelstor 
kommun i Sverige, den slutgiltiga urvalsgruppen. Valet av skolor blev högstadieskolor 
som hade en IT-etablerad undervisning eftersom det fanns då stor chans att 
respondenterna var välbekanta med IT i sin undervisning.  

3.3 Genomförande       

Först skrevs ett utförligt missivbrev som sedan skickades runt till olika 
högstadieskolor. Samma vecka genomfördes den första intervjun. Respondenten 
bestämde tid och lyckligtvis passade tiden för båda parter. Hen valde att vi 
genomförde intervjun på dennes skola, vilket var till fördel då Stukát (2005) menar 
att sådana fältintervjuer är vanligt förekommande och känns som en välbekant miljö 
för respondenter.   

Förberedelserna bestod av två inspelningsapparater eftersom det finns en chans att 
den ena inspelningen blir oanvändbar pga dålig ljudkvalité. Stukat (2005) hävdar att 
intervjuaren bör kontrollera kvalitén ljudupptagningen för att undvika misslyckade 
inspelningar. Vi satte oss i ett avskilt rum, bort från störande ljud och andra störande 
moment. Stukát (2005) skriver att det är viktigt att intervjun inte störs av onödiga 
ljud eftersom de kan mycket väl påverka det intervjuaren hör när inspelningen ska 
transkriberas.  Respondenten fick uppläst de etiska forskningsprinciperna för att 
försäkra sig om att hen hade förstått dem. Tivenius (2014) skriver hur viktigt det är 
att respondenterna känner sig trygga i studien. Efter det genomfördes hela intervjun 
utan problem. De andra intervjuerna genomfördes på samma vis som på den första. 
Det är viktigt att alla respondenterna fick tillgång till samma tydliga information. 
Genomsnittstiden på intervjuerna blev 12 minuter.  

Resultatet har strukturerats på följande vis. Först och främst har intervjuerna grovt 
transkriberats för att få en fullständig överblick av materialet. Transkriberingen har 
skett på ett enkelt sätt, alltså utelämnat tonläge, skratt, pauser etc. Detta eftersom det 
fanns en tidsbegränsning och därför har det endast tagits ut delar ur transkriberingen 
som tydligt kopplar till frågeställningarna. Detta ställningstagande stöds av Stukát 
(2005) som skriver att detta kan vara ett sätt att genomföra sin forskning om 
forskaren har ont om tid.   

Sedan har relevant information i form av koder, bildat passande kategorier. Den här 
metoden kallas för meningskoncentrerad metod och enligt Descombe (2009) 
resulterar denna metod en helhetsbild av den insamlade datan. De utvalda 
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kategorierna är kunskap, problem, trovärdighet och motivation och under respektive 
kategori har en eller två specificerade underkategorier bildats. Dessa kategorier 
beskriver resultatet i helhet och därför skapar det en helhetsbild av materialet, som 
det ska göras enligt Descombe (2009) . I analysavsnitten har dessa kategorier slagits 
samman till två rubriker som beskriver frågeställningarna i förhållande till empirin 
och här är även tidigare forskning är beaktad. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) ger en kort beskrivning av reliabilitet. Det betyder kort och gott att 
studien ska ha en hög tillförlitlighet. Detta ska ske genom noggrannhet i samband 
med den utvalda undersökningsmetoden. Den här studien anser jag vara ha hög 
reliabilitet. När jag intervjuade respondenterna fick jag uppfattningen om att allt de 
sa lät trovärdigt och jag har lyssnat väldigt noga. Dock skriver Stukát (2005) att i en 
kvalitativ studie kan det finnas risk att respondenternas dagsform kan påverka 
resultatet, exempelvis att de känner sig stressade eller upplever sig störda av 
någoting. Men känslan jag fick var att undersökningens respondenter verkade vara 
välmående och verkade varken vara påverkade av stress eller andra störningsmoment 
som kan ha påverkat resultatet. Alla tre lärare arbetar i dagsläget som undervisande 
lärare. Jag har utgått från att respondenterna talade sanningsenligt ur ett eget 
perspektiv och utifrån det kan resultatet anses har en hög reliabilitet.  

Validitet betyder, enligt Stukát (2005), att studien undersöker det som den är menad 
att undersöka. En ytterligare förklaring till detta är att den teoretiska och 
operationella definitioner överensstämmer. Stukát (2005) menar att hitta rätt 
bakgrundslitteratur tar en viss tid och jag valde att redan vid tidigt stadium i studien 
att söka efter bakgrundslitteratur. När jag hade tagit reda på en del av studiens 
bakgrundslitteratur, kunde intervjufrågorna utformas. Genom detta kunde jag 
urskilja att teoretiska och operationella definitioner stämde. När studiens syfte är 
uppnått via intervjufrågorna, har studien en hög validitet. Denna studie hade i syfte 
att undersöka högstadielärares syn på utvecklandet och användandet av IT i skolan, 
speciellt i förhållande till traditionella läromedel. Eftersom syftet har besvarats 
genom intervjufrågorna, har denna studie en hög validitet. Dessutom har denna 
studie har genomförts via intervjuer och då har också direktkontakt med 
respondenterna varit prioriterande. Möjliga missförstånd skulle därmed kunnat lösas 
på plats och därmed ökat trovärdigheten vid besvarandet av studiens frågeställningar.  

3.5 Etiska principer  

Forskningsetiska principerna består av fyra stycken som Vetenskapsrådet (2014) har 
skrivit ned. Den första kallas för Informationskravet. Den betyder att respondenten 
ska veta att dess medverkan är frivillig och respondenten ska också få veta vad syftet 
är. Respondenten får även avbryta sin medverkan om så önskas. Denna har jag 
beaktat genom att jag har i missivbrevet som jag skickade ut till mina respondenter, 
bifogat de forskningsetiska principerna i ett dokument. Jag ville försäkra mig om att 
jag var så tydlig med information som möjligt. När jag väl fick träffa respondenten 
och genomföra en intervju, satte vi oss ner och jag läste återigen upp de 
forskningsetiska principerna. 
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Den andra kallas för Samtyckeskravet. Den handlar kort och gott om att jag måste ha  
respondentens samtycke för att kunna exempelvis intervjua hen. Om det är 
minderåriga inblandade i forskningen, måste jag även få ett godkännande av deras 
föräldrar. Som ett kvitto på att jag har uppfyllt denna princip, startade jag 
inspelningen och frågade respondenterna om de har fått information om de 
forskningsetiska principerna. De svarade ja. På detta sätt kunde jag verkligen veta att 
de hade förstått principerna och gett mig sitt godkännande för medverkan i min 
studie.  

Regel nummer tre är Konfidentialitetskravet. Detta innebär att jag som forskare inte 
på något sätt får avslöja respondentens identitet. Personuppgifter och annan känslig 
information ska bevaras med största möjliga säkerhet. Jag har uppfyllt detta 
kriterium eftersom mitt arbete inte på något sätt avslöjat respondenterna. Alla 
respondenterna och skolor har anonymiserats. Istället har respondenternas namn 
fingerats och skolorna har endast blivit beskrivna med hjälp av allmän fakta.  

Den sista regeln kallas för Nyttjandekravet. All insamlad forskningsdata ska endast 
användas till forskningssyfte. Inspelningsmaterialet har endast använts till denna 
studie och kommer att förstöras efter att denna uppsats fått godkänt betyg. Studiens 
respondenter har fått information om att detta arbete kommer att bli publicerad på 
Divaportalen. Genom dessa punkter visar jag att denna studie har uppfyllt alla etiska 
forsknings principer.  

 

Se bilaga 1. Missivbrev 
Se bilaga 2. Intervjufrågor  
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4 Resultat       

I detta kapitel presenteras resultatet i form av kategorier som har uppkommit 
via den insamlade datan. De kategorier som har uppkommit är kunskap, 
problem, trovärdighet och motivation. Under dessa kategorier har det 
uppkommit två underkategorier för att ytterligare konkretisera varje kategori.  

 

4.1 Kunskap  
 
Det digitala läromedlet Digilär används flitigt hos vissa. Det förekommer i 
studien att Digilär ska motsvara ämnesplanerna och därför används som ett 
mycket tillförlitligt läromedel. Detta gäller även det digitala läromedlet SO-
rummet som även här sägs täcka kunskapsplanerna i so-ämnena, enligt två av 
fyra respondenter. 
  

4.1.1 Betyg 
 
Resultatet tyder på att det råder splittrade åsikter om IT har påverkat elevers 
betyg. Bland annat finns det åsikter om att det absolut inte går att fastställa ett 
sådant konstaterande. Det behövs mer forskning för att kunna spekulera i detta 
och en sådan forskning bör fortgå under en längre tid, argumenterar en av 
respondenterna. Det förekommer även osäkerhet när det gäller likvärdig 
kunskap mellan dessa två läromedel. Resultatet påvisar att det finns lärare som 
känner sig övertygande om att webbaserade läroböcker täcker alla kapitel som 
eleven ska studera. Andra lärare hävdar att detta inte ännu går att fastslå, det 
behövs mer forskning innan man ska uttala sig om något sådant. 

 
Jag törs inte säga om betygsresultaten har påverkats av IT-införandet i skolan. Däremot 
har jag sett en tydlig skillnad hos elever med läs- och skrivsvårigheter, de tycker det är 
lättare för inlärningen.   

Dock visar resultatet att samtliga respondenter är överens att elever med läs 
och skrivsvårigheter lär sig ämnena på ett enklare sätt tack vare IT-läromedel.  
Det har uppkommit olika hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Bland annat finns det program som heter Talsyntes och Talande Webb. Dessa 
program verkar vara populära bland somliga respondenter och de uppfattar att 
dessa elever med läs- och skrivsvårigheter får större motivation till 
skoluppgiften. En övertygande del av resultatet visar att IT i undervisningen har 
hjälpt elever med läs- och skrivsvårigheter mot en lättare och mer motiverande 
inlärning. Dock för detta har lärarna suktat efter en kompetensutveckling på det 
området. 
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4.1.2 Kompetens 
 
Kompetens inom IT verkar det vara en bristande faktor enligt studiens resultat. 
Kompetensbristen tenderar att skapa en osäkerhet hos lärarna som gör att de 
inte kan skapa en ordentlig undervisning. En fortbildning inom IT och hur 
lärarna kan använda den i sin undervisning, tyckas vara eftertraktat i enlighet 
med resultatet. 

 

Jag tycker det är jättetråkigt att ofta behöva ta hjälp av eleverna när jag inte förstår mig 
på datorn, då känner jag att eleverna inte får den professionalism som jag ska kunna ge 
dem. 

 

Det förekommer även önskningar att datorer ska prioriteras före surfplattor. 
Anledningen är att datorer har funktioner som surfplattor saknar. Till exempel 
fungerar datorer som multimedia-stationer eftersom de har CD- och DVD-
läsare. För den äldre generationen verkar användningen av specifikt surfplattor 
vara problematiskt. När en lärare väl har vant sig att använda en dator och 
förstå alla funktioner, delar skolledningen ut ytterligare ett digitalt verktyg som 
läraren måste lägga tid på att lära sig. Det tycks finnas en önskan att skolledning 
ska låta lärare välja sitt egna digitala läromedel. Kompetensbristen verkar 
dessutom vara möjligt att ses ur ett åldersperspektiv, den förekommer bland 
yngre och äldre lärare.   

I synnerhet pekar resultatet på en trygghet vid användning av läroböcker. Ur 
den äldre generationens perspektiv uppskattas läroböcker oerhört mycket som 
ett läromedel i undervisningen. Det framgår i studien att läraren är nöjd att ha 
läroböcker till sitt förfogande och studiens respondenter påpekar att det finns 
en del elever som föredrar att arbeta med läroböcker framför surfplattor eller 
datorer. Därför uppstår det situationer där kompetensen inte är bristfällig, utan 
en värdefull tillgång för läraren. 

 
 

4.2 Problem 
 
4.2.1 Tekniska problem 

 
Resultatet visar dock en stor problematik kring IT i undervisningen och det 
mesta går under praktiska faktorer. En övertygande del av studiens resultat 
visar att den största negativa faktorn av problematiken kring IT i 
undervisningen, är tidsspill av lektioner. Detta är en påföljd av faktorer som 
bland annat problem med uppkoppling till Internet. Andra faktorer som skapar 
detta problem är tidvis nödvändig reparation och scenariot då eleverna inte har 
med sina surfplattor eller datorer. Det förekommer även problem som att 
läsplattorna är urladdade eller att ljudet från läsplattan uteblir.  
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Det händer väldigt ofta att jag får agera reparatör en stor del av lektionen och då hamnar jag 
efter i planeringen. Även tiden som ska fördelas jämt bland eleverna som behöver hjälp på 

lektionen, försvinner väldigt många gånger. Detta stör mig eftersom jag varken kan undervisa 
eller över huvud taget utöva min sanna yrkesroll. Helt plötsligt är jag inte längre lärare utan 

också tekniker och reparatör. 

 

Enligt respondenterna finns det tillfälliga lösningar som till exempel att 
eleverna kan arbeta i par med en tillgänglig surfplatta men denna lösning är inte 
en permanent lösning. Dilemmat kring grupparbeten uppstår eftersom om 
eleven i fråga blir sjuk och tar surfplattan med sig hem, resulterar i att det 
många gånger blir omöjligt för sina gruppkamrater att fortsätta med arbetet. 
Detta beror många gånger på att eleven har sparat sitt arbete på sin surfplatta. 
Detta upplevs som en svårighet för lärarna i undervisningen eftersom de ofta 
måste vara flexibla och kunna ändra i sin planering. Många lärare upplever 
detta som en konsekvens i form av att de antingen måste skjuta på eller stryka 
en del planerade aktiviteter. Många lärare anser att detta är en bidragande 
faktor till att undervisningen i klassrummet inte blir lyckad.  
 
 

Huvudsakliga konsekvenser av de tekniska problemen skapar irritation både 
hos elever som lärare. Resultatet pekar på ett stressmoment som uppstår kring 
försening av planering och en känsla av otillräcklighet. Irritation hos eleverna 
uttrycker sig bland annat som högre ljudnivå och att eleven inte kan sitta still. 
Denna irritation verkar skapa en oro som sprider sig i klassrummet och gör att 
klassrumsmiljön blir mer ansträngande att befinna sig i. Studiens resultat tyder 
på att den stökiga klassrumsmiljön bidrar till att lärarna känner sig trötta och 
även själva oroliga. 
 

 

4.2.2 Relationer 
 
Resultatet syftar till att IT skadar relationer mellan elever. IT i skolan bidrar till 
en ökad problematik kring nätmobbning med stöd av studiens resultat. 
Studiens resultat trycker på problemet kring nätmobbning och att detta 
påverkar elevers allmänna hälsa. Det är uppenbart att de kränkningarna eleven 
upplever i skolan, följer oftast hem via sociala medier. Det här är ett 
bekymmersamt problem visar resultatet. Däremot verkar det förekomma en 
skillnad mellan pojkar och flickor kring detta. Det tycks vara specifikt flickor 
som nätmobbningen rör mest. Resultatet talar om att flickor många gånger tala 
illa om varandra, med varandra, på sociala medier. Medan pojkar också talar 
illa om varandra, men den kritiken är riktat mot offret. Sedan anses det att 
pojkar i överlag startar slagsmål än vad flickor gör. Det vill säga, resultatet visar 
att nätmobbning rör även pojkar men att omfattningen inte är likvärdig.  

 

 



14 

 

Som mentor lär man snabbt känna igen när eleverna slutar umgås eller att de börjat hysa agg 
mot varandra. Vi lärare får regelbundet sätta oss ned med eleverna och diskutera fram varför 
det har blivit bråk eller osämja mellan dessa. Det handlar nästan alltid om att en elev har talat 
illa om en annan, som sedan har svarat tillbaka på ett lika illa sätt. Båda parterna försöker få 

medhåll från sina kamrater och helt plötsligt har vi flera elever som är arga eller ledsna. 

 

Även detta bidrar till att det skapas i klassen en genomgående oro och 
utanförskap. Lärare behöver i vissa fall kontakta elevernas föräldrar eftersom 
osämjan har gått så pass långt att en utsatt elev har uteblivit från skolan. 
Lärarna upplever detta som ett utökande stressmoment eftersom ingen elev ska 
känna sig kränkt i skolan.  

  

Lärarna upplever att de flera gånger får lägga tid på att utreda problem som har 
sin grund i nätmobbning. De sociala medier som är extra utpekade är 
”Facebook”, ”Ask” och ”Kik”. Resultatet visar ett missnöje över dessa 
internetsidor som uttrycks av lärarna. Dessa sociala medier och andra appar 
som spel, lockar eleverna från skolarbetet till icke utbildningssyftande 
uppgifter. Det finns ett önskemål om att skolledningen ska installera ett system 
som blockar internetsidor som är olämpliga för utbildningssyfte. Enligt 
resultatet hämmar dessa sociala medier elevers ambitioner för inlärning. Det 
finns lockelser som gör att elever väljer att internetsurfa på skoltid och därmed 
kommer efter i skolarbeten. Resultatet visar på att detta bekymrar lärarna som 
inte riktigt vet hur de ska få eleverna att lägga ner sociala medier på skoltid. Det 
finns de lärare som har upplevt att nätmobbning har förekommit på lektionstid 
och det upplevs svårt att hantera. I synnerhet om dessa bråk eskalerar och tar 
över undervisningstiden.  
 

4.3 Trovärdighet 
 
4.3.1 Källkritik 
 

Många lärare påpekar att som lärare måste man alltid arbeta med elevers förmåga till 
källkritik. Det förekommer dock att åsikter om att skolorna har arbetat för lite med 
detta i helhet. Däremot menar resultatet att det är viktigt att lärare arbetar med 
källkritik då IT utvecklas och involveras allt mer i skolan.  
 

En gång fick mina elever i uppgift att skriva en inlämningsuppgift där de skulle undersöka vilka 
faktorer som bidrog till andra världskriget. Det fanns en elev som lämnade in en uppgift där hen hade 
läst att en av de bidragande faktorerna till andra världskriget var att Hitler hade blivit förolämpad av 
en jude på en tillställning. Därför ville han hämnas på dem. Jag började skratta och insåg direkt att 

detta inte var en källkritisk elev. 

 
Trots att det generella resultatet visar på en låg förmåga till källkritik, finns det 
även indikationer på elever som är källkritiska. Det anträffas de elever som är 
källkritiska vid faktasökning och kan ifrågasätta vissa påståenden. Dock 



15 

 

påträffas det också elever som förstår teorin om varför de ska vara källkritiska 
men är inte källkritiska i praktiken. En upprepande internetsida som eleverna 
gärna använder som förstahandskälla är Wikipedia.  

Resultatet visar att lärarna är väl medvetna om att de ständigt måste påminna 
eleverna om källkritik. Oroande talar flera lärare om att de inte ser tydliga 
skillnader på förmågan till källkritik när elever växer och blir äldre. Enligt 
studiens resultat upplever lärare elevers förmåga till källkritik som väldigt låg.  

Därför säger resultatet att flera lärare föredrar många gånger att arbeta med 
läroböcker, ur en faktasynpunkt. Lärarna känner sig trygga med att det som står 
i läroböckerna är vetenskaplig fakta som är korrekt framtagen för 
skolundervisning. Enligt resultatet lär sig eleverna fakta som är redan 
vetenskapligt kontrollerad och lärarna kan därför försäkra sig om att eleverna 
lär sig fakta som de ska. De ämnen som lärarna dock undviker att använda 
läroböcker till är samhällskunskap och geografi, då syftar de till kartböcker i 
synnerhet.   

 

4.3.2 Plagiat 
 
Ett annat bekymmersamt problem som resultatet beskriver är plagiat bland 
elevtexter. Resultatet tyder på ett vanligt förekommande scenario där lärarna 
hittar plagiat i elevers inlämningsuppgifter. Lärare talar ur egen erfarenhet då 
de berättar att de har hittat hela texter som är plagierade från internet. Eleverna 
tror då att läraren inte kommer lägga märke till det. Studiens resultat pekar på 
att det är enkelt för eleverna att använda IT till att hitta en text som de sedan 
skriver sitt namn på. 

I vissa fall upplevs det att eleverna förstår principen med plagiat, men att 
läraren ändå hittar plagiat i deras inlämnade uppgifter. I andra fall förekommer 
det elever som inte alls förstår felet med plagiat. Många lärare hävdar dock att 
det blir lättare att hitta plagiat ju bättre du känner eleven. Resultatet säger, om 
läraren känner sin elev så pass bra att hen vet vilka språkliga och 
innehållsenliga svagheter och styrkor eleven besitter, kan läraren relativt snabbt 
se om eleven har plagierat en text. Därför upplever lärare att det är för mesta 
enkelt att avgöra om en elev har lämnat in en plagierad inlämningsuppgift.  

 
Vissa gånger har jag hittar stora stycken med plagiat. Eleven i fråga har relativt stora 

skrivsvårigheter, lämnar in en text som i princip är felfri. Jag kan de tre första meningarna för 
att direkt förstå att denna text är plagierad. Jag tycker det är tråkigt eftersom eleverna inte ser 

de positiva aspekterna att utvecklas som skribent, även om vägen dit kan vara svår 
 

Plagiat tycks vara en punkt som ständigt är återkommande. Det är en punkt 
som lärarna ständigt får påminna sig själva om. Enligt flera lärare förstår många 
elever inte vad plagiat är för något. Dock poängteras det att det inte spelar roll 
hur mycket eleverna får höra om plagiat eller får skriva om sina arbeten, plagiat 
återkommer alltid. Resultatet visar att plagiat är ett stort problem, även bland 
duktiga elever. 
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4.4 Motivation 
 
4.4.1 Lärare 
 
Det anträffas många lärare som är positiva till IT enligt resultatet. Bland annat 
uppfattas kontakten mellan lärare och föräldrar som betydligt enklare. Detta 
beror på att läraren kan använda e-post för att ta kontakt med elevens förälder. 
Föräldern kan i sin tur sedan svara på mailet i lugn och ro. Många lärare säger 
att om de skulle kontakta föräldern per telefon, finns risken att de inte skulle få 
svar eller gå om varandra i vardagen. Resultatet visar på att kommunikationen 
mellan dessa två parter har blivit bättre. 
 

På 90-talet fick jag ringa till föräldrar i princip varannan dag och det var inte alltid som jag fick 
svar. De som inte ringde upp, fick jag ringa igen och det kändes som att jag jagade dem. Nu för 
tiden har de flesta föräldrar en mail som de kontrollerar varje dag och återkopplar mig när de 
har tid. Självklart tar jag telefonkontakt med de mest akuta incidenterna men jag lägger inte 

längre lika mycket tid på att ringa runt till alla föräldrar. 

 
Information i komprimerad form verkar vara en högst omtyckt aspekt kring IT. 
Läraren kan förvara all information på ett litet USB-minne, vilket resulterar i 
mindre lösa papper. Informationen som det talas om i denna bemärkelse är 
omdömen, kontaktuppgifter, planeringar och elevers inlämnade skoluppgifter. 
Detta tycks vara väldigt uppskattat och det administrativa arbetet verkar 
underlättas markant. Det finns dock en rädsla om att värdefull information ska 
gå förlorad. Teknik är känt för att kunna gå sönder och om värdefull finns på 
exempelvis en dator och den går sönder, då finns det ingen chans att rädda den 
värdefulla informationen. Trots det pekar resultatet på att lärarna föredrar 
hellre att ta den risken med komprimerad information än att hantera allt i lösa 
papper.  
 

Däremot råder det olika åsikter om klassrumsmiljön i samband med 
användandet av IT. Det som lärare tycker är svårt under lektionstid, är att hålla 
reda på vad eleverna egentligen gör bakom datorskärmarna. En del lärare 
uppfattar att eleverna tror att lärarna inte märker att de sysslar med annat än 
skoluppgifter på datorerna eller surfplattorna. Lärarna upplever därmed att de 
måste kontrollera sina elever i större utsträckning. Resultatet tyder på om 
eleverna använder datorer eller surfplattor som hjälpmedel till skoluppgifterna, 
finns det en större chans att de tittar på annat än det som skoluppgiften 
hänvisar till. Därför anser en del lärare att med läroböcker blir eleverna en 
aning begränsade och kan därför lättare fokusera på skoluppgiften. Det vill säga, 
läroböckerna lockar inte eleverna till spel eller chattforum. Det finns dock de 
lärarna som tycker att de flesta elever arbetar på väldigt bra när de får arbeta 
med datorer eller surfplattor. De menar att de litar på sina elever och vill inte bli 
den kontrollerande läraren. Resultatet visar att på denna punkt finns det två 
sorters lärare. Den kontrollerande och den som backar en aning och låter 
eleverna själva få ta mer ansvar över sitt skolarbete.   
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4.4.2 Elev 

Enligt resultatet är IT en motivationshöjare för skolarbeten. Lärare upplever att 
arbeta med IT i undervisningen skapar större motivation hos eleverna inför 
skoluppgifter. Lärarna uppfattar att eleverna anser att det är en roligare när de 
själva får söka fakta genom datorer eller surfplattor. De kan även framställa 
olika presentationer genom olika datorprogram. Exempelvis visar resultatet att 
IT gör det mer möjligt för eleverna att konstruera en powerpointpresentation 
där de kan tillägga film i presentationen. Lärarna ser fler möjligheter att arbeta 
med muntliga presentationer än när eleverna skulle stå framför tavlan och läsa 
från ett papper. Genom att de får involvera IT i sina presentationer, ser lärarna 
att eleverna gör noggrannare muntliga presentationer.  

 

Det finns elever som tidigare inte velat redovisa framför klassen eftersom de tycker det är 
obehagligt att stå framför tavlan inför alla klasskamrater och läsa ur ett papper. Nu tycker dessa 
elever att det är rätt okej att redovisa muntligt eftersom de kan göra de på olika sätt. De behöver 

inte alltid prata hela redovisningen, de kan också visa en film som de själva har spelat in. 

 

Dessutom visar resultatet på att lärarna kan i större omfattning variera sin 
undervisning. Lärarna menar att det vidgade textbegreppet blir tydligare att 
arbeta med. För de elever som lär sig bäst genom att lyssna, finns det ofta 
ljudfiler eller filmer på internet som hjälp. De elever som lär sig bäst genom att 
läsa, finns det faktatexter till hjälp på internet. Resultatet pekar på att IT öppnar 
en större värld för det vidgade textbegreppet och att lärarna då inkluderar fler i 
undervisningen.  
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5  Analys  

Här presenteras analyserad data. Resultatens kategorier har slagits ihop till 
passande rubriker och innehållet har sedan analyserats via 
meningskoncentrerad metod i förhållande till tidigare forskning.   

5.1 IT påverkan ur ett kunskaps- och ekonomiskt 
perspektiv 

Det finns lärare som är säkra på att läroböcker och surfplattor eller datorer ger 
likvärdig kunskap. Dessa lärare arbetar med ett program som heter Digilär och 
sa att det programmet täcker alla ämnesområden som en lärobok gör. Denna 
punkt skiljer sig mot andra lärare eftersom det också förekommer lärare som 
inte vågar yttra sig om dessa två olika läromedel innehar likvärdig kunskap. 
Eftersom det sägs att det inte finns tillräckligt med forskning för att fastställa ett 
sådant konstaterande.  

En del lärare använder också en webbaserad lärobok som heter SO-rummet 
men de kan ändå inte garantera likvärdig kunskap. Dock hävdas det att SO-
rummet gynnar eleverna eftersom det är en säker Internetkälla att använda. 
Däremot förekommer det lärare som drar sig helt från att använda sig av 
webbaserade läroböcker. Det tycks råda delade meningar när det gäller 
likvärdig kunskap i förhållande till webbaserade läroböcker. Skolverket (2012) 
uppmuntrar till initiativtagande och nyfikenhet när det talas om användning av 
olika läromedel. Även om de ändå väljer att arbeta med läroböcker i större 
utsträckning än IT, skadar det inte läraren att vidga sitt synsätt på läromedel.   

Vissa lärare uppfattar att de varken kan eller vet om IT har påverkat 
betygsresultaten hos elever. Dock är det viktigt att ha i åtanke att Skolverket 
(2012) menar att det inte finns tillräckligt mycket forskning som talar för att 
undervisningsformer med datorer och surfplattor ska påverkat betygsresultaten 
runt om i landet. De flesta lärare är dock överens om att betygen går upp och 
ner för eleverna men att det finns indikationer om ett mönster som innebär att i 
sjunde klass sjunker betygen och i nionde klass höjs dem. Ovisshet råder 
däremot om vad detta beror på. Men det förekommer även lärare sett en stor 
sannolikhet att elever med läs- och skrivsvårigheter har förbättrat sina betyg. 
Rasmusson (2015) att de elever med läs-och skrivsvårigheter har det enklare att 
förstå och uppfatta texter som blandar symboler och text, än en bildlös text. 
Detta gäller även program som hjälper eleverna att förstå texten genom att 
lyssna. Hjälpprogram som talsyntes och talande webb är en uppskattad digital 
resurs och verkar vara en bidragande faktor till betyghöjandet. 

Det fanns lärare som såg IT-användandet ut ett ekonomiskt perspektiv, en 
negativ sådan. Uppenbarligen är det dyrt att hitta rätt, användbara appar för 
rätt skolålder. Alhberg (2014) menar att faktum är att det kan finnas skolor som 
inte överhuvudtaget kan köpa in en dator eller surfplatta till varje elev, vilket 
författaren menar kan tyda på att elever i Sverige inte får en likvärdig 
utbildning. I Skolverkets rapport (2012) skrivs det att PISA-data visar att i 
Sverige finns det fler datorer per elev på skolor med en mer gynnsam 
socioekonomisk sammansättning. Att elever som har tillgång till datorer och 
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surfplattor i hemmet skulle befinna sig på högt på betygsskalan undersöks 
fortfarande enligt Skolverket (2012). Dessa två litteraturkällor talar för två olika 
ställningstagande och med tanke på att undersökningens resultat tyder på att en 
fasställning om IT ger samma omfattning av kunskap som tryckta läroböcker 
inte kan ges, kan därför en enhetlig slutsats inte dras om detta. 
 

5. 2 För- och nackdelar med IT och läroböcker 

Fördelarna med IT i undervisningen kan tyckas vara få om de ställs mot 
nackdelarna. Endast ett fåtal lärare upplever att elever känns i högre grad 
omotiverade till skoluppgifter även om Jadeskog (1998) menar att elever verkar 
mer ambitiösa i skolan när läraren använder modern teknik. Andra lärare i 
studien berättade att de upplever IT i undervisningen som en 
motivationshöjare. De menar att det är lättare att få variation i undervisningen 
och att de ”svagpresterande” eleverna kan gynnas, speciellt de med 
språkstörning. Skolverket (2012) skriver att det är viktigt att variera sin 
undervisning eftersom elever lär sig på olika sätt och det multimodala lärandet 
är viktigt att förvalta i undervisningen. Även påpekar lärarna att mängden 
pappersanvändning har minskat och skolorna vill nu för tiden undvika 
mängden lösa papper och istället förvara information i komprimerad form. De 
tycks också peka på vikten kring samhällsutvecklingen och att IT är det nya 
hjälpmedlet i skolan. Detta ser ut att vara uppskattade fördelar med IT bland 
lärare. 
 
Den största nackdelen med läroböcker tycks överlägset vara att de snabbt blir 
inaktuella och Skolverket (2013) menar att läroböcker ger en trygghet åt både 
lärare och elever då de är vetenskapligt framtagna och källkritiskt genomtänkta. 
De flesta lärare verkar uppleva att det är fysiskt bättre för ögonen att läsa ur en 
bok än att läsa från en skärm. Överaskande nog fanns det en minoritet av lärare 
som påpekade saknaden av ett filter som stoppar eleverna från surfa in på sidor 
som inte har med utbildningen att göra. 
 
Det upplevdes desto fler nackdelar med IT i undervisningen. Praktiska och 
tekniska problem med användningen av IT i undervisningen tycks vara en stor 
bidragande faktor. Bland annat är det problem som oladdade surfplattor eller 
att de inte har tagit med dem till lektionen. Det händer ofta att surfplattorna 
eller datorerna inte kan kopplas upp till Internet och lärare ser detta som en 
stor nackdel. Här går det att urskilja en likhet mellan Skolverket (2013) och 
resultatet, uppenbarligen är dessa uppräknade problem som skapar irritation 
bland både lärare och elever. Dessutom anses det vara en konsekvens i form av 
bortkastad lektionstid.  
 
Dock problematiken kring grupparbeten och IT, var det inte många lärare som 
påpekade. Poängen pekar på svårigheterna att genomföra grupparbeten 
eftersom eleverna tenderar att spara sitt arbete på en av deras surfplattor, då 
kan de andra eleverna inte fortsätta jobba med grupparbetet. Dessutom finns 
det ett stort dilemma med kompetensutveckling och lärare. Övervägande visar 
studien att lärare upplever att de inte får tillräckligt med IT-kompetens för att 
undervisa hur surfplattorna  
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fungerar, det tenderar istället att bli tvärtom. 
 

Som tidigare nämnt, skriver Skolverket (2013) att IT oturligt ofta inte fungerar 
på ett önskvärt sätt och detta medverkar till lektionsspill. Även här 
överensstämmer studiens empiri med teorin. Internetsidor tycks vara stora 
problem som tar elevernas uppmärksamhet, exempelvis Facebook. Lärare 
uppfattar det svårt för eleverna att hålla sig borta från sådana sidor. Lindgren 
(1998) påpekar att detta meningslösa surfande hämmar elevers 
kunskapsutveckling och att eleverna går miste om källkritik och vad som är 
trovärdig information på Internet. 

Det verkar finnas en gemensam åsikt mellan lärare när det gäller låg 
trovärdighet i elevers inlämningsuppgifter. Dessutom påpekar lärare att plagiat 
bland elever är ett vanligt förekommande problem. En känsla av meningslöshet 
uppstår när lärarna ska tala med eleverna om plagiat eftersom de ändå ständigt 
plagierar andras texter, antingen små eller stora stycken. Backman Löfgren 
(2012) menar i likhet med empirin att det förekommer många elever förstår 
principerna kring källkritik men ändå inte använder källkritik i relevanta 
skoluppgifter. Dock upplever lärare att det även att det blir enklare att upptäcka 
plagiat om läraren känner sina elever. De hävdar att det blir enklare att 
upptäcka språkliga avvikelser om läraren känner sin elev. 
 
Trovärdighet och källkritik går i samma hand och det råder olika åsikter om 
elevers förmåga till källkritik. En del lärare säger att i överlag är förmågan till 
källkritik bland elever väldigt låg medan andra menar att det är splittrat bland 
eleverna. Även åsikter om att lärarna måste kontinuerligt påminna eleverna att 
vara källkritiska. Rask (2002) hävdar att läraren bör se Internet som en 
avspegling av verkligheten och därför är det ytterst viktigt att läraren medvetet 
och noga lär arbetar med källkritik och trovärdighet med eleverna. Däremot var 
den endast få lärare som erkände att deras skola har brustit i uppdraget att lära 
eleverna vara källkritiska. Andersson och Cunninghem (1997) påpekar hur 
viktigt det är att lärarna arbetar aktivt med källkritik i undervisningen och ser 
till att den genomsyrar all Internetanvändning. Detta eftersom det är viktigt att 
eleverna utvecklar ett källkritiskt tänkande som sedan följer dem hela livet. 
 
En genomgående likhet hos de flesta lärare tycks vara nackdelen angående 
användningen av läroböcker i undervisningen. Som tidigare nämnt i avsnittet 
5.1 ” IT påverkan ur ett kunskaps- och ekonomiskt perspektiv”, anser vissa 
lärare att ekonomisk förlust är en nackdel med läroböcker då de snabbt blir 
inaktuella. Däremot hävdas det även att det finns både bättre och sämre 
läroböcker, en del hänger bättre med i utvecklingen än andra. Tillgängligheten 
av läroböcker tycks vara uppskattat bland lärare då de kan falla tillbaka på en 
sådan tillförlitlig källa. Dessutom skriver Rask (2006) att IT i undervisningen 
inte behöver utesluta användningen av traditionella läroböcker, de kan fungera 
som ett komplement. En positiv aspekt kring läroböcker verkar vara 
variationen, där är de flesta lärare överens och poängterar nyttan att kunna 
variera IT och läroböcker i undervisningen. 
 
 



21 

 

 

Ur ett administrativt perspektiv är den dominerande fördelen med IT 
komprimerad form av IT. Vilket menas att lärarna idag kan förvara viktig 
information i datorn och inte hålla ordning på lösa papper. Fördelen uppskattas 
stort bland lärare och flera nämner att det är en lättnad att inte behöva skriva all 
information för hand längre. Däremot upplevs det även bekymmer med 
surfplattor, då de inte innehar alla funktioner som en dator behärskar. Enligt 
Lindgren (1998) ger IT större möjligheter för kontakt mellan lärare och 
föräldrar och enligt empirin förekommer det lärare som känner att kontakt med 
elevers föräldrar har blivit lättare eftersom de kan maila till varandra. Som 
nackdel nämns de tekniska problemen, exempelvis att surfplattan slutar fungera 
och därmed förlorar all viktig information. I likhet med empirin visar Skolverket 
(2013) att när det tekniska funktionerna slutar fungera, blir IT i det 
administrativa arbetet en nackdel.  
 
Att klassrumsmiljön inte har blivit lugnare tycks vara ett gemensamt påstående. 
Till exempel är det lätt för eleverna att tappa fokus på skoluppgiften när det 
finns annat som lockar på surfplattan. Lärare finner det svårare att hålla reda på 
vad eleverna gör med sina surfplattor. Oxstrand (2013) menar att detta är ett 
vanligt fenomen och att detta måste motarbetas för att skapa en lugn och trygg 
skola.  

 
Bekymmer förekommer i förhållande till olika appar och Internetsidor som 
skadar elevers relationer till varandra. Det finns en app som kallas för ”Kik”, där 
eleverna talar illa om varandra, med varandra. Uppenbarligen uppträder bråken 
bland flickorna i klassen, ofta är chattforum inblandade, där flickorna har talat 
illa om varandra. Detta tycks också vara en bidragande faktor till att 
klassrumsmiljön uppfattas som oroligt. Oxstrand (2013) skriver att detta är en 
stor nackdel med Internet. Elever kan först uppleva trakasserier i skolan som 
sedan följer med dem hem, vilket resulterar i nätmobbning. Författaren 
poängterar hur viktigt det är att hela skolan arbetar med läroplanen som talar 
om att ingen individ får kränkas. Även om Oxstrand (2013) också skriver att 
lärarna inte har tillräckligt med utbildning för att kunna stoppa nätmobbning. 
Detta tycks vara ett dilemma som behövs forskas mer om och skolorna behöver 
uppdatera sig om aktuell forskning ur den aspekten. 
 
Avslutningsvis verkar lärare i allmänhet vara överens om att ha en god 
inställning till IT även om de också påpekar många svagheter med IT. Analysen 
visar bland annat att positiva åsikter kring IT verkar vara att det har blivit 
enklare för elever med läs- och skrivsvårigheter och Skolverket (2013) påpekar 
hur viktigt det är att läraren varierar sin undervisning då den ska kunna passa 
alla sorters individer, därför är det multimodala lärandet ett utmärkt 
hjälpmedel. Även Rasmusson (2015) menar att med hjälp av IT kan läraren ta 
fram texter som kan kopplas ihop med bilder och därmed underlätta för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Däremot bekymrande visade analysen att det 
förekommer meningslöst surfande på lektionstid och enligt Lindgren (1998) 
hämmas elevers kunskapsutveckling och minskar lärandet av trovärdighet och 
källkritik. Analysen visar dock att trots de nackdelar som tycks finnas med IT, 
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finns det även nackdelar med läroböcker till exempel att de snabbt blir 
inaktuella. Däremot är lärare nöjda över att de finns till deras förfogande då de 
är vetenskapligt framtagna. För att knyta ihop analysen går det att konstatera 
att IT öppnar fler undervisningsmöjligheter men samtidigt skapar olika 
dilemman för läraren i arbetet. 

 

6 Diskussion 

Som tidigare nämnts, verkar källkritik vara en av de största nackdelarna med IT 
i undervisningen. Både Lindgren (1998) och Andersson och Cunningham (1997) 
skriver att skolan måste arbeta mot ett hållbart, källkritiskt tänkande. 
Författaren Backman Löfgren (2012) menar att eleverna ofta har förstått 
principen med källkritik men använder sig inte alltid av principen i praktiken. 
Trots svårigheterna att arbeta med källkritik är det viktigt att lärarna fortsätter. 
Även om eleverna inte verkar förstå vikten med användandet av källkritik, 
kommer de gynnas vid högre studier i vuxen ålder.  I takt med att människor tar 
mer hjälp av Internet i sin vardag, behöver människor också lära sig vara 
källkritiska eftersom det är en del av samhällsutvecklingen kring IT. Som en 
konsekvens av detta riskerar eleverna att bli naiva och ouppmärksamma när de 
blir vuxna skriver Skolverket (2012). På tal om källkritik, det går att konstatera 
att eleverna inte behöver tänka i lika stor utsträckning på källkritik när det 
gäller läroböcker. Anledningen till detta är såklart att tryckta läroböcker helt 
enkelt är granskade innan de ges ut på marknaden. På Internet kan i princip 
vem som helst skriva information, som kanske inte ens är helt sann.   

Det är ytterst intressant att diskutera kompetensutveckling. Syftar då till 
Skolverkets rapport (2013) som menar att forskning visar att hälften av Sveriges 
grundskolerektorer anser sina anställda lärare inte har tillräcklig kunskap inom 
IT. Lundgren (1998) säger att det är trots allt rektorer ska ge sina anställda 
verktyg som hjälper dem att planera, genomföra och utvärdera och då är det 
oerhört viktigt att lärarna får fortbildning om hur de kan använda IT i ett 
multimodalt lärande. Här går det sannerligen att förstå en del lärare känner sig 
förminskade när elever kan mer om datorer än vad de kan. Det är viktigt att en 
lärare visar sig ha mer kunskap än eleverna för att visa sig mer bildad. Om 
eleverna märker att läraren inte tycks ha den kunskap som är efterfrågad, kan 
eleverna själva bli förvirrade eller rent av vilja ta över ledarollen i klassrummet. 
En viktig aspekt som borde lyftas fram är att ett samarbete mellan lärare och 
elever när vi talar om IT-användandet. Elever och lärare kan lära av varandra. 
Elever är oftast duktigare på den tekniska delen inom IT. Exempelvis hur man 
kopplar in datorer eller surfplattor till projektorn, eller hur man använder olika 
funktioner i olika program.  

Tydligen verkar denna IT-satsning upplevas som icke undvikbar.  Det är helt 
enkelt på följande vis att skolan kommer få anpassa sig till de förändringar som 
sker i samhället. Lärarna ska ju trots allt förbereda eleverna på vad som skall 
komma och i Lgr11 (2011) står det skrivet att lärarna har ett uppdrag att fostra 
eleverna. Om samhället blir mer datoriserat, ska skolan ge eleverna kunskap om 
hur de ska kunna använda IT på bästa sätt.  Skolan bör följa med i 
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samhällsutvecklingen för att ge eleverna bästa möjliga utbildningskvalité. 
Samhället är i ständig förändring och det är vi människor också.  

Frågan som går att ställa här är hur eleverna sedan klarar sig i samhället. 
Eftersom eleverna kliver ut i arbetslivet med en egen kunskapsbank, där skolan 
har kunnat påverka hur mycket de har lärt sig, kan deras arbetsresultat bli 
påverkat av den mängds kunskap de innehar? Kan det vara så att markanta 
skillnader kan uppstå bland olika elever i deras framtida arbetsliv? Med tanke 
på att eleverna går ut grundskolan med olika mängder av kunskap i bagaget. 

Det går dock att spekulera om eleverna själva hade klarat av moderniseringen 
kring IT. Om mot förmodan eleverna skulle klarat sig i framtiden utan att 
skolan hade infört IT-satsningen, hur skulle undervisningen sett ut? Det som 
reflekteras här är att den yngre generationen idag kan IT i större utsträckning 
än den äldre. Ändå står det i Lgr11 (2011) att läraren ska lära eleverna att 
använda IT som både en kunskapssökande läromedel och 
kommunikationsverktyg. Det finns en chans att eleverna kan mycket mer om IT 
än lärarna. Här går det att urskilja en kvarstående brist på kompetens och det är 
ett återkommande problem. Hur ska dessa lärare kunna lära ut om IT, om inte 
de själva har tillräcklig kunskap? Detta är ett dilemma som de flesta lärare 
känner igen sig, det har vi fått bevisat genom denna undersökning. Frågan är då 
hur mycket eleverna kan lita på lärarnas Internetkunskaper? 

Den bristande kompetensen om IT hänger ihop med dilemmat kring 
nätmobbning. Uppenbarligen är nätmobbning ett stort problem och i 
Skolverkets rapport (2013) skrivs det att det finns ett önskemål bland lärare att 
kunna motverka mobbning och främja elevers välbefinnande. Lindgren (1998) 
skriver också om mobbningen som följer med eleverna hem genom IT.  Inte nog 
med att det finns elever som blir utsatta i skolan, nu kan de bli trakasserade vart 
de än befinner sig. Detta är definitivt inte positivt det är ett växande 
samhällsproblem eftersom det bidrar till ohälsa bland elever. Samtidigt som 
läraren ska lära eleverna om Internets funktioner, ska de även informera 
eleverna om hur man beter sig på Internet. Detta tåls att tänka på både av elev 
och av lärare. 

 
6.6 Metoddiskussion   

Valet av semistrukturerade intervjuer har fungerat bra. Tillgången på relevant 
information var i stor utsträckning god för att kunna genomföra denna studie 
på ett grundligt sätt. Det fanns möjlighet för undersökningens respondenter att 
tillägga andra saker än det som söktes efter via intervjufrågorna. Men 
intervjuguiden hjälpte denna undersökning att vara på rätt spår. 

Dock hade ett önskemål varit att fler respondenter skulle velat ställa upp på en 
intervju. Grundtanken var i början att intervjua fyra SO-lärare på fyra olika 
skolor. Två skolor med etablerad IT i undervisningen och två som inte hade det. 
Sedan fanns intresset för eventuella skillnader mellan erfarna lärare respektive 
nyexaminerade lärare. Dock intervjuades fyra personer men tre av fyra lärare 
arbetar på samma skola. Efter det kunde inte planen fullföljas och eftersom 
tiden var begränsad fick det göras det bästa av situationen och resultatet av 
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studien blev tydligt trots allt. Däremot om det hade funnits tillgång till fem eller 
sex respondenter för intervju, skulle resultaten kunnat analyseras ytterligare. Av 
det hade fler jämförelser kunnat urskiljas och dragit mer tillförlitliga slutsatser 
av den insamlade datan. Då hade också denna undersökning fått större 
reliabilitet.  

 

6.7 Pedagogisk relevans 

Denna studie har pedagogisk relevans eftersom IT-användandet blir allt större i 
samhället. Många skolor i Sverige har genomfört en IT-satsning och de har 
insett att IT-användandet inte kommer att minska på flera år. Det kommer 
snarare att öka och samhället kommer att moderniseras ytterligare. I Lgr11 
skrivs det redan att eleven ska lära sig att använda av olika hjälpmedel vid 
kunskapssökande, exempelvis böcker och datorer. Dessutom har studiens 
respondenter fått chans till eftertänksamhet om hur de använder IT respektive 
läroböcker i sin undervisning.  

 

6.8 Framtida forskning 

Avslutningsvis framförs följande ett antal förslag på framtida forskning. Ett 
förlag är att ha fler respondenter att intervjua för en större variation att 
analysera. Om det skulle finnas möjlighet skulle det vara intressant att 
undersöka om IT-användandet skiljer sig på landsbygden eller i storstaden. En 
annan spännande inriktning som skulle kunna genomföras är att undersöka IT-
användandet ur ett genusperspektiv. Kan det vara så att IT-användning och IT-
kompetens skiljer sig mellan pojkar och flickor?  

En forskning som löper över ett decennium skulle kunna ta reda på om 
betygsresultaten faktiskt har förändrats efter införandet av IT i undervisningen. 
Detta eftersom materialet visade att forskning har visat att betygresultaten har 
blivit påverkade av IT. Men som i denna studie, har det redan nämnts att det 
inte fanns forskning om exempel att PISA-resultaten skulle stödja denna teori. 
Framtida forskning skulle vara så enkelt som att göra en jämförande studie ur 
både ett lärar- och elevperspektiv. Det finns en hel del som talar om möjligheter 
för framtida forskning utifrån denna studie.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga Missivbrev 

Hej! 
Jag heter Veronica Granqvist och studerar på Mälardalens Högskola, till 
svensk- och samhällskunskapslärare. Jag studerar denna termin en kurs som 
heter Examensarbete på avancerad nivå inom kunskapsområdet pedagogik. I 
denna kurs ska jag skriva mitt examensarbete och jag har valt att undersöka om 
IT-undervisning i skolan och hur användning av läroböcker ställs mot det.  
  
Därför söker jag fyra SO-lärare på fyra högstadieskolor och undrar då om du 
skulle vilja ställa upp på en intervju. Självklart bevaras personuppgifter med 
största möjliga säkerhet och jag följer alla forskningsetiska principer. Om så 
önskas får ni ta del av den färdigställda rapporten. 
  
Jag skulle verkligen vara tacksam om ni ville ställa upp. Jag bifogar ett 
dokument där du kan läsa mer om studien. Vore tacksam om ni kunde svara 
mig så fort som möjligt, även om ni inte vill ställa upp. 
 
Med vänlig hälsning 
Veronica Granqvist 
E-post:_______________________                     
Telefonnr: __________ 
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8.2 Bilaga intervjufrågor 

Bakgrundsfakta 
Skolans storlek: 
Utbildning: 
Erfarenhet i skolyrket: 
Ålder: 
Ämnesinriktning:  

Intervjufrågor 
1. Varför har er skola infört IT-användning i undervisningen? 
1.1 På vilket sätt kan er skola veta att IT och läroböcker i undervisningen ger 
samma omfattning av kunskap?  
 
– Erfarna lärare: 1.2 Vilka förändringar de senaste 10 åren har du upplevt 
angående elevernas betygsresultat efter införandet av IT i undervisningen? Kan 
du ge exempel? 
 

– Nyexaminerade lärare: 1.2.1 Vilka förändringar har du sett som nyexaminerad 
lärare angående elevernas betygsresultat efter införandet av IT i 
undervisningen? Kan du ge exempel? 
 

1.3 Vad tycker du saknas i läroböcker respektive IT?  
 
2. På vilket sätt ser du som högstadielärare på trovärdighet i elevers 
inlämningsuppgifter när det gäller användandet av datorer och surfplattor?  

 
2.1 Vilka skillnader kan du se på inlämningar som är skrivna med hjälp av 
läroböcker respektive dator eller surfplatta? 
 

2.2  Hur upplever du som högstadielärare, dina elevers förmåga till källkritik? 
 
3. Vilka för- och nackdelar anser du som högstadielärare ha av datorer och 
surfplattor i klassrumsundervisningen? 
 

3.1 Vilka för- och nackdelar finns med läroböcker i undervisningen? 
 

3.2 Vilka för- och nackdelar anser du ha av datorer och surfplattor i ditt 
administrativa arbete? 
 

3.3 Vilka skillnader kan du se de senaste 10 åren angående klassrumsmiljön som 
erfaren lärare efter införandet av IT i undervisningen? 
 
4. Vill ni kommentera något utöver det jag har frågat om? 


