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Abstract 
 
Syftet med denna undersökning är att ge mig och framtida lärare en större 
inblick hur aktiva lärare arbetar med IKT och hur IKT kan vara ett hjälpmedel 
både för lärare och för elever. Hur kan teknologin utnyttjas för att underlätta 
vårt kommande arbete och hur kan teknologin användas för att underlätta 
elevernas kunskapsutveckling.  
 
Jag har valt att undersöka detta genom att intervjua sju aktiva lärare. Åldern 
och erfarenheterna inom yrket varierar på lärarna. Jag valde att använda mig 
utav intervjuer då det ger mig möjligheten att omformulera frågor som 
eventuellt skulle vara svårt för läraren att tolka samt att det ger mig möjlighet 
att ställa följdfrågor för att nå ytterligare kunskaper.  
 
Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader hur IKT 
används för att underlätta både för lärare och elever. En gemensam faktor 
hos alla intervjuade var att IKT användes på en daglig basis på ett eller 
annat sätt. Skillnader var dels kommunens och skolans satsningar som 
gjorts kring IKT men även olika arbetssätt hos lärarna, det finns olika verktyg 
inom IKT som används av lärarna.  
 
Undersökningen visar att IKT används dagligen av de intervjuade men på 
olika sätt och olika plattformer. Lärarnas kompetenser skiljer sig åt och den 
tydligaste faktorn till vad det beror på är det personliga intresset för IKT och 
teknologi. 
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1. Inledning  
 
Denna uppsats kommer att handla om ”IKT i undervisning”. IKT är en 

förkortning för informations- och kommunikationsteknik. IKT är något som 

kommit att växa fram inom skola för att underlätta och variera undervisningen.  

 

Detta ämne fick mig intresserad då jag var ute på VFU och vi skulle titta på ett 

filmklipp. Innan detta filmklipp startade sa en elev, ”Det är gött att kolla film 

men man lär sig ingenting på det”. Detta satte igång några funderingar hos 

mig, använder vi tekniken på rätt sätt? Gynnar det eleverna? Använder alla 

lärare sig av IKT i sin undervisning? För mig som framtida lärare är detta ett 

relevant ämne att undersöka då jag i framtiden skall kunna utveckla och 

optimera undervisning så mycket som möjligt. Detta kommer att undersökas 

genom kvalitativa intervjuer med sju intervjuer av aktiva lärare. Det finns några 

aspekter att ta hänsyn till som får räknas med i beräkningarna, till exempel hur 

mycket resurser det finns på en skola för att använda IKT på en daglig bas, 

det kan vara en generationsfråga, samt en fråga om utbildning inom IT. 

Undersökningen handlar om att se hur lärare använder sig av IKT i 

undervisningen, vilka typer som används och om de finns någon typ som är 

den ”mest optimala” samt hur ofta IKT inkluderas i undervisningen.  

 

I läroplanen under ämnets syfte för historia står det att ”genom 

undervisningen skall eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt 

arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntliga som skriftligt 

samt med hjälp av modern informationsteknik”. Detta innebär i så fall att varje 

skola som undervisar om historia skall ha IKT utrustning på plats. Finns det 

resurser till detta? Har alla lärare en kompetent utbildning för att uppnå detta?  

 

Uppsatsen kommer både att beröra grundskolan och gymnasieskolan. Detta 

är ett val jag gjort som framtida lärare med behörighet i båda. För att 

undersöka detta intervjuar jag lärare som är aktiva i både gymnasium och 

grundskolans högre åldrar.  
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1.2 Syfte  
Syftet med undersökning är att jag som framtida lärare skall få en större 

inblick i hur teknologi används i undervisningen. Vad ser lärare för fördelar 

samt nackdelar. Kan det användas på olika sätt och i så fall hur? Ger det 

bättre förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven?  

 

1.3 Frågeställningar  
• Använder lärare IKT i sin undervisning och i så fall vilken utsträckning?  

• Vid vilka tillfällen används IKT? 

• Vilka sorters av IKT är lärarna bekanta med och vilken form av IKT 

anser lärare att eleverna får störst nytta av?  

• Finns det några skillnader mellan lärare t.ex. ålder?  

 

2. Forskningsläge  
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som passar till mitt område, det 

har funnits forskning kring IKT i skolan men har då riktat sig till de yngre 

åldrarna. Trots detta så finns det delar som varit användbara för mig i min 

undersökning och detta kommer att presenteras under avsnittet tidigare 

forskning.  

 

Nedan kommer jag att presentera generell tidigare forskning som berör IKT 

inom skolan. Det finns olika inriktningar på åldrar och nivå på skolorna.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Tebelius, Aderklou och Fritzdorf skriver om IT i skolan och utvecklingen 

genom åren. Från början på 1970 – talet fram tills slutet på 1990 – talet har 

det varit enorma investeringar och satsningar för utveckla skolan och dess 

IKT. Synsättet under denna period har gått från att vara ett teknikdominerat 

perspektiv till att använda IT som ett verktyg som kan utveckla och ge stöd för 

lärande i skolan. De skriver att IT i skolan är den mest omfattande satsningen 

på kompetensutveckling av lärare som gjort hittills, både ekonomiskt och sett 

till antalet deltagande lärare. 
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Vidare skriver de att dessa satsningar på ständig utveckling skett för att få in 

dator och IKT användandet i skolan med jämna mellanrum från början på 

1970 – talet. 1984 kom en studieplan ”datalära för grundskolan” som innebar 

kunskapsområden som datorundervisning bör sträva mot att uppnå, det var 

bland annat dator användning och teknikutveckling i samhället. Dock skriver 

författarna att det endast var ett antal ämnen som skulle arbeta med 

datorundervisning (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf (2003, S.5). 

 

Detta var en långsiktig utveckling och till slut skulle alla ämne och lärare 

inkluderas i detta. 1985 tillsatte utbildningsdepartementet en arbetsgrupp vars 

uppgift var att utveckla datorprogram som skulle användas inom skolans 

värld. Tre år senare 1988 var det en liknande grupp som fick i uppgift att 

utveckla mjukvaran, detta gjordes för att de ansåg att det inte fanns några bra 

program som skolan kunde använda. Under detta årtionde gjorde Sverige en 

stor ekonomisk satsning där staten och kommunen tillsammans investerade 

nästan en miljard kronor för att inskaffa datatekniska utrustningar till 

grundskolan (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf (2003, S.6). 

 

Skolverket fick ansvaret från staten att uppfylla IT inom skolan. Detta var år 

1992. För att uppfylla detta så gjorde skolverket en övergripande kartläggning 

över situationen om datautrustning i Sveriges grundskolor och gymnasiet. Vid 

denna kartläggning kom man fram till flera resultat bland annat att det inte 

fanns ekonomiska resurser för att köpa in hårdvaror och mjukvaror. Ett 

resultat man såg i skolans verksamhet kring IKT var kompetensnivån på 

lärarna var otillräcklig. Ett positivt resultat av kartläggningen var att elever 

uppskattade IKT i undervisningen samt att lärare efterfrågade fortbildning 

inom området, både om datakommunikation och om pedagogiska hjälpmedel 

vid användandet av IKT (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf (2003, S.6). 

 

1994 tillsatte staten en IT – kommission med målet att låta datorn bli ett 

hjälpmedel som skapade nya pedagogiska möjligheter inom skolan. IT – 

kommissionen lämnade även vid denna tidpunkt in en komplettering till Lpo 94 
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för att betona den nya teknikens möjligheter (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf 

(2003, S.6-7).  

 

Mellan åren 1996 – 1999 så investerades också vid detta tillfälle väldigt stora 

summor för att utveckla IT verksamheten, cirka 1,5 miljon kronor investerades 

för olika ändamål. En del av investeringen var skolutvecklingsprojekt. Resultat 

för detta projekt visade att lärare som deltog i projektet visade en mer 

reflekterande attityd. Skolorna öppnade upp sig mer för det omgivande 

samhället än vad som gjorts tidigare. En annan aspekt som visade sig vid 

detta projekt var om skolorna har mycket datorer och annan IT utrustning i 

verksamheten så ställer det mycket stora krav på teknisk support vilket i sin 

tur leder till stora kostnader.   

 

Författarna skriver även om tre olika faktorer som är viktiga för ett 

utvecklingsprojekt som än idag fortfarande är aktuellt. De tre faktorerna visar 

hur en fungerande implementering av IKT i skolan skall nå resultat och 

fortsätta utvecklingskurvan. De tre faktorerna är Fungerande teknik, Man vet 

vad man skall ha tekniken till och att det finns en fungerande dialog om 

erfarenheter mellan lärare. (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf, (2003, S.7). 

 

Ottosson riktar sig mot hur IKT används för utbildningen till lärarstudenter och 

visar att det har funnits kritik mot lärarutbildningar inom just IKT. Ottosson 

skriver att lärarutbildarna ur studenters synvinkel sällan undervisar hur IT kan 

användas som pedagogiska hjälpmedel i det kommande yrket. 

Skolöverstyrelsen 1984 menade också att lärarutbildningen eftersläpade på 

delen som handlade om IKT, att nyexaminerade lärare var tvungna att 

komplettera sin utbildning ytterligare för att hålla måtten inom 

skolverksamheten. Författaren lyfter fram att 20 år efter denna information så 

är lärarutbildningen fortfarande eftersläpande och problemet kvarstår. Vidare 

skriver Ottosson att IT används för utbildningen men inte under 

undervisningstillfällen, med detta menar Ottosson att IT används före och 

efter undervisningstillfällena. Lärare använder IT för att informera studenter 
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om tider och vad som skall göras och studenter använder IT efter för 

informationshämtning (Ottosson, (2007, S.11).  

 

Ottosson kommer fram i sin undersökning att studenters datorkompetens 

kräver en förbättring. Författaren menar att det finns en osäkerhet hos 

studenterna som gör att tekniken inte kommer till användning som den bör 

göra.  

 

Ottosson anser att lärare inte för en tillräcklig dialog för att utveckla. Precis 

som Tebelius, Aderklou och Fritzdorf visade tre faktorer som krävdes för att 

utveckla IT kunskaperna och hålla en fortsatt utveckling. En av dessa faktorer 

som författarna skrev om handlade att lärare måste föra en dialog mellan 

varandra och utbyta erfarenheter. Även Ottosson menar att lärare skall utbyta 

erfarenheter med varandra.  

 

Ottosson skriver att IKT har använts i för liten utsträckning på 

lärarutbildningen och den måste förstärkas och fördjupas. Det har kommit 

fram brister om hur IKT behandlats i lärarutbildningarna och satsningar har 

gjort att det skall bli en förändring på detta. IKT skall fungera som både ett 

pedagogiskt och administrativt hjälpmedel (Ottosson (2008, S.23). 

 

Vidare skriver även Ottosson precis som Tebelius, Aderklou och Fritzdorf om 

olika satsningar kring ITiS (IT i skolan) som gjorts för att utveckla IKT 

användning inom skola. En av de större satsningarna som gjordes var mellan 

1999 – 2002. Detta var ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare aktiva inom 

grundskolan. Det fanns tre kriterier som ställdes upp för genomförandet, ”varje 

arbetslag skall genomföra ett ämnesövergripande, problembaserat och 

elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med sina elever” det andra 

kriteriet för utvecklingsprojektet var att ”arbetslaget skall fungera som en 

studiegrupp och med stöd av handledare studera, diskutera och dokumentera 

sitt arbete. Handledaren står till lagets förfogande under sammanlagt 15 

timmar.”  Det tredje och det sista kriteriet är ”Ett antal arbetslag träffas 
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kontinuerligt under totalt 20 timmar i en sammanhållande seminarieserie för 

att diskutera och utbyta erfarenheter. Seminarieserien hålls av handledare 

med medverkan från lärarutbildningen”. Även här påvisas hur viktigt det är att 

lärare och kollegor för en dialog med varandra för erfarenheter och för att 

utvecklas inom användandet av IKT som pedagogiskt hjälpmedel. En del av 

slutsatsen som man kom fram till vid denna satsning var fyra punkter som lyfts 

fram. De aktiva lärarna fick större kunskaper om datorn som ett pedagogiskt 

verktyg, mer flexibel undervisning, kollegialt lärande och större meningsfullhet 

i olika undervisningssituationer (Ottosson (2008, S.25 – 26).  

 

Hittills har den tidigare forskningen visat på nationella satsningar inom IKT i 

skolan under en längre tid men själva användandet eller hur man kan 

använda det har tyvärr inte belysts. Det finns flera sätt att använda IKT i 

skolan, det går att anpassa till alla åldrar. Trageton skriver i sin bok att TV, 

video, reklam, datorspel osv har varit och är en stark marknad för alla åldrar. 

Boken riktar sig dock till de yngre åldrarna men även här är det viktigt med en 

IKT utveckling i undervisningen. Vidare skriver Trageton att många menar att 

spel överhuvudtaget men främst datorspel gynnar kommunikationen. Dock har 

undersökningar visat att dialog mellan barn och mellan barn och vuxna 

försvinner i och med datorspelandet. Datorspel i skolan som skall gynna 

eleverna tar pedagogen en avlägsen roll. Datorspelet kallas ofta för ”frilek” 

men är en vuxenstyrd lek. Vidare menar Trageton att det blir en konflikt för 

lärarna då det inte förekommer socialt samspel eller muntlig diskussion. 

Dataspel som fri lek utan en vuxen pedagog som närvarar, vägleder eller styr 

aktiviteten (Trageton (2014, S.76) 

 

Precis som Tebelius, Aderklou, Fritzdorf och Ottosson lägger även Trageton 

en stor vikt vid dialogen. Trageton visar snarare på en dialog mellan barn och 

mellan barn och vuxna. De andra författarna visade mer hur viktigt det är med 

en dialog mellan lärare och att utbyta erfarenheter. Alla författare har visat att 

det krävs en utveckling av IKT i undervisningssammanhang och i skolans 

värld (Trageton (2014,S.76). 
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Säljö (2010) skriver om Learning society som innebär att man skall satsa på 

ungdomarna för att förbättra våra levnadsvillkor. Med detta menar Säljö att 

förbättra skolan och utbilda unga krävs och med begreppet learning society 

utvecklas skolan och ungdomars kunskaper. Vidare skriver Säljö att en del i 

learning society är användningen av datorer inom skolan och detta håller på 

att utvecklas i Sverige för att få ett ökat kunskapslyft. Säljö skriver att 

teknologin inte kan ersätta lärare och inte heller kan frågan om hur människor 

lär sig reduceras till en fråga om enbart teknik eller metod som det finns en 

tendens till inom skola. Vad Säljö menar är att tekniken finns till som ett 

hjälpmedel för att underlätta undervisningen och att det är en bra metod för 

inlärning (Säljö, (2010 S11-12). 

 

Säljö menar att kulturen har under tidens gång förändrats och därmed 

människorna. Vi har fått utvecklas och utveckla verktyg för att underlätta 

vardagen. Säljö menar att vi människor inte har några speciella egenskaper, 

våra sinnen är inte överlägsna andra arter. Denna utveckling som vi 

människor gör sker överallt och hela tiden söker vi efter nya saker att utveckla 

för att förbättra. Han nämner ett exempel på bönder då traktorn blivit ett viktigt 

redskap. Även inom skolan så görs utvecklingar för att optimera 

undervisningen och förmågorna vi har att ta in nya kunskaper, här kommer 

IKT att vara till stor användning (Säljö (2010, S.18). 

Tallvid (2015) skriver i sin avhandling om hur skolan digitaliseras och hur det 

påverkar skolans resultat. Vidare skriver författaren om hur den digitala 

teknologin har präntats in i vardagen och på så vis även skolan, det är väldigt 

få som ifrågasätter om digital teknologi skall vara med i skolans värld. 

Författaren menar att fokus har flyttats teknik till pedagogik, istället för att 

ställa frågor om man skall ha teknik i skolan ligger fokus på hur pedagogen 

kan använda sig av tekniken. Införandet av en digital skola sker globalt såväl 

som nationellt och de resurser som delas ut skiljer sig kraftigt. Syftet med 

dessa satsningar är att förbättra studieresultaten, samt att göra eleverna till 
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goda samhällsmedborgare. Skolan har även en viktig betydelse att ge alla 

elever en likvärdig möjlighet att delta i samhällsförändringar (Tallvid, 2015, s. 

49). 

Vidare skriver Tallvid i sin avhandling att antalet datorer i skolan ökar kraftigt 

och att detta påverkar undervisningen, lärare samt elever. Hur det påverkar 

varierar både inom skolorna men även mellan skolor. För att lyckas så bör det 

finnas en långsiktig plan samt att fortbilda lärare inom IKT.  

Tallvid skriver att kunskaper inom digital teknologi är en nödvändighet för att 

kunna ta en del av det moderna samhället. Det är därför viktigt att skolan 

också utvecklas i takt med samhället för att eleverna skall förberedas för 

framtida arbetsliv (Tallvid (2015, S.36-37). 

Tallvid skriver om hur lärare väljer att avstå från IKT i 

undervisningssammanhang och att det främst beror på att de anser att 

eleverna missköter det, alltså att eleverna inte gör de saker som de blivit 

tilldelade. Vidare skriver Tallvid att IKT användes i huvudsak som ett 

hjälpmedel till administration och kommunikation, det var endast i ett fåtal som 

det kontinuerligt användes i undervisningssyfte. Ytterligare en anledning enligt 

Tallvid att lärare inte använder IKT i undervisningen är på grund av en 

tidsbrist. Tidsbristen beror på att lärare har många arbetsuppgifter som 

prioriteras istället för att implicera nya metoder och ny teknologi i deras 

pedagogik då arbetsbördan skulle öka och därför väljer lärarna istället bort 

IKT menar Tallvid (2015:111-112).  

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
Enorma satsningar för att utveckla IKT inom skolan har gjorts sedan början på 

1970 – talet och fortsätter fortfarande. För att utveckling skall bli lyckad finns 

det vissa ”krav” där den viktigaste är en bra dialog mellan lärare där utbyte av 

erfarenheter är av stor betydelse, en annan aspekt för att lyckas är 

fortbildning. Dagens samhälle är fyllt med IKT och finns oändligt många sätt 

att använda det på. Det som har varit problem för skolan tidigare har varit dels 

ekonomiska resurser då teknologin kostar, kompetensnivån på aktiva lärare 
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har varit för dålig och utbildningen för framtida lärare har inte varit tillräcklig 

vilket medför att framtida lärare inte heller uppnår kompetensnivån som krävs. 

Fortbildningar kan vara en lösning för att få de aktiva lärarna mer säkra på 

teknologi men det kommer krävas en förändring inom lärarutbildningen som 

får framtida lärare att ha rätt kompetensnivå när de genomgått utbildningen. 
 

3. Metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med kvalitativa intervjuer. Jag 

har valt göra detta är för jag vill ha en djupare förståelse av hur lärare arbetar 

med IKT i undervisningen. Jag valde intervjuer för att ha möjligheten att ställa 

följdfrågor samt att kunna utveckla mina frågor om en lärare inte skulle förstå 

formuleringen eller liknande. Det är lättare att föra en dialog och skapa sig en 

förståelse via intervjuer än att sitta och tolka svar på papper genom enkäter.  

 

En metod som också används i denna uppsats är muntlig historia. Lars 

Hansson och Malin Thor skriver om muntlig historia. I boken som heter just 

”Muntlig Historia” beskriver författaren att det finns en problematik i intervjuer 

och en muntlig historia då det oftast kommer upp flera år efter händelsen. I 

mina intervjuer kommer det både handla om förr när IKT växte fram i skolan 

och i undervisningen men till större del kommer intervjuerna handla om hur 

lärare arbetar med IKT i dagens lektioner och därför kommer det inte handla 

om källkritik på samma sätt. Jag menar inte att källkritiken kan bortses det 

finns andra aspekter att ta hänsyn till, till exempel kan vara att 

intervjupersonen ger svar som denne tror att intervjuaren vill höra. Alltså att 

intervjupersonen försöker svara ”rätt” på frågorna (Hansson & Thor(2006, 

S.29). 
 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvale skriver om kvalitativa intervjuer och forskningar samt om kvantitativ 

forskning i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. I boken ställer Kvale 

de olika inriktningarna mot varandra och förklarar hur de bör användas. Kvale 

beskriver att kvantitativ forskning undersöker hur mycket, hur stort eller 
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mängden av något. Kvalitativ forskning har istället sin fokus på arten och 

egenskapen av något. Min undersökning berör till viss del båda inriktningarna, 

jag undersöker hur pass mycket IKT används i historieundervisningen men 

även hur det kan användas, om det finns olika sätt och om det gynnar 

eleverna att uppnå de kunskapskrav som ställs på dem. Min uppsats handlar 

om att skapa en större förståelse med hjälp av kvalitativa intervjuer av aktiva 

och erfarna lärare (Kvale, (1997 S.67).  

 

Bryman skriver att intervjun är den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning. Han skriver även att inom kvalitativa intervjuer riktas intresset mot 

den intervjuades ståndpunkter, i mitt fall handlar det om: hur denne personen 

använder IKT i sin undervisning, om det finns olika sätt att använda sig av IKT 

och om det finns någon form som anses mer effektiv. Syftet med att göra en 

kvalitativ undersökning och kvalitativa intervjuer är att få detaljerade och 

utvecklade svar (Bryman (2011 S.412-414). 
 

3.2 Urval 
Bryman skriver i sin bok om urval ur två olika urvalsperspektiv, 

bekvämlighetsurval och tillfällighetsurval. Med detta menar han att jag som 

intervjuare väljer ut personer att intervjua utifrån det som är bekvämt för mig 

eller av någon tillfällighet. I min uppsats så har jag använt mig utav båda 

dessa perspektiv. Jag använde mig av bekvämlighetsurval när jag valde 

vissa. De tre första intervjuerna jag bokade in var personer som jag redan haft 

kontakt med sedan tidigare. Alla tre har goda erfarenheter av att jobba som 

lärare inom ämnet historia. Jag valde att kontakta två av mina gamla 

historielärare i nordvästra Skåne då det var bekvämt för mig att välja inom 

samma område. Den tredje personen jag intervjuade fanns i Småland men 

även denne har jag haft kontakt med tidigare då jag har gjort min praktik hos 

hen. Det var ett bekvämt val för mig att kontakta dessa lärare då jag tidigare 

haft kontakt med dem. En av de andra två lärarna jag intervjuade fick jag ett 

tips om att hen var väldigt engagerad inom ämnet. Den femte läraren jag 

intervjuade använde jag mig av ett bekant som arbetade på en skola i Växjö 
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och på så sätt frågade hen lärare på skolan om de var villiga att ställa upp på 

en intervju. Lärare 6 och 7 faller även de in under bekvämlighetsurvalet då de 

varit två individer som jag kommit i kontakt med genom arbetet. (Bryman 

(2011 S.433). 
 

3.3 Genomförande 
Till att börja med kom jag fram till vad jag ville undersöka och vad syftet med 

uppsatsen skulle vara. När detta var gjort började jag studera på tidigare 

forskning om ämnet. Efter det var det dags att undersöka mitt syfte och det 

gjorde jag med hjälp av kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua sju 

erfarna historielärare i olika delar av Sverige, två i nordvästra Skåne och tre i 

Småland. När jag hade gjort mina intervjuer sammanställde jag dem och 

granskade hur resultatet blev. Efter det var det tid för att presentera resultatet.  

 
3.4 Validitet/Reliabilitet 
Bryman skriver om validitet & reliabilitet. Med validitet menar han att 

begreppet utgår från att man mäter något, alltså gör en kvantitativ 

undersökning. Det är viktigt att man verkligen undersöker det man ska utifrån 

undersökningens syfte, vilket är validitet. Bryman menar dock att det även 

används inom kvalitativa undersökningar. Reliabilitet menar Bryman är om 

undersökningen är något man kan lita på. Om en annan forskare skulle göra 

samma undersökning skulle hen då uppnå samma svar. Eftersom jag valt att 

göra intervjuer är det svårt att få ut samma resultat som jag dels på grund av 

att intervjupersonerna tolkar frågorna väldigt olika, men också på grund av hur 

forskaren tolkar intervjupersonernas svar (Bryman (2011 S.351). 

 
3.5 Etik 
När det kommer till intervjusituationen finns det etiska regler som man skall 

förhålla sig till. Innan intervjun började var jag noga med att fråga 

intervjupersonerna om det var några problem att jag spelade in intervjun samt 

talade om att den endast kommer att användas till min undersökning. Jag var 

även noga med att tala om att jag kanske kommer att citera läraren men att 

denne person i så fall kommer att vara anonym. Kvale skriver att det är viktigt 
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och en trygghet för intervjupersonen att veta vad materialet kommer att 

användas till samt att de kommer att vara anonyma (Kvale, (1997 S.109). 

 
4. Teori 
Bogatic (2011) skriver om begreppet ”Generation” som myntades av 

Mannheim. Generation som ett teoretiskt begrepp hjälper oss förstå de 

snabba sociala förändringar som äger rum i vår tid genom socialt och kulturellt 

handlande. Bogatic skriver att individer bildar en generation genom att deras 

upplevelser ingår i gemensamma sociala och historiska ramar. Bogatic menar 

att dessa ramar ofta bildas av traumatiska och våldsamma förändringar till 

exempel krig. Jag skulle även vilja belysa den allmänna utvecklingen av ett 

samhälle där tekniken även styr de olika generationerna. Bogatic skriver att 

flera generationer kan existera samtidigt och att nya generationer skapas med 

cirka 30 års intervaller. När det kommer till generationer så menar Bogatic att 

åldern spelar en viktig roll då man befinner sig i olika stadier av livscykeln.  

 

Begreppet generation som teori bygger på tre underbegrepp enligt 

Mannerheim som grundade begreppet. De tre olika underbegreppen är 

position, aktualitet, generationsenheter. Med position menar Bogatic att 

individer utsätts för samma historiska eller kulturella händelser får en bestämd 

position inom samhället utan möjligheten att kunna påverka de. Dock så 

skriver Bogatic för att kunna dela generationens position och ta del av den bör 

medlemmarna inom generationen vara födda inom samma historiska, sociala 

och kulturella region. Det andra underbegreppet inom generation är Aktualitet 

som innebär att de verkliga valen som individer gör. Med detta menar Bogatic 

att individer inom generationen delar värderingar och tolkningar från historien. 

Generationer blir som ett socialt nätverk där historien firas genom ritualer som 

till exempel minneshögtider, böcker, myter. Med andra ord så skapas ett 

kollektivt minne inom generationerna.  
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Trots detta så kan det finnas motsättningar inom en generation. Det kan bero 

på klass, kön eller geografiskt läge som tar del av utveckling på olika sätt. 

Dessa motsättningar är det tredje underbegreppet som kallas för 

generationsenheter. Trots motsättningarna inom en generation så är de 

bundna till varandra men dessa band behöver inte resultera i en formell 

grupp. Individer som tillhör samma generationsenhet med en liknande position 

påverkas genom ett socialt och historisk händelse, de utvecklar gemensamma 

reaktioner som baseras på erfarenheter. De utvecklar med andra ord en 

gemensam identitet på grund av den historiska händelse och deras position.  

 

Bogatic hänvisar till sociologen Philip Abrams som även han utgår från 

Mannheims teori om generation. Han menar då istället att det finns två olika 

kalendrar som förenas inom en sociologisk generation. Det är inte kalenderår 

som spelar någon roll utan vikten ligger vid erfarenheterna hos individerna. 

Två olika individer kan ha liknande erfarenheter trots att det är en 

åldersskillnad.  

 

I Bogatics text märker man att den är riktad till bokens innehåll om flyktingar 

från andra världskriget men detta går även att applicera på min uppsats syfte 

och frågeställningar om det finns en generationsfråga inom användandet av 

IKT hos lärare inom skolan. Är det de mer erfarna lärarna som väljer att 

använda sig utav teknikens vägar som ett pedagogiskt redskap till 

undervisningen eller för att underlätta undervisningen och nå ut till så många 

som möjligt eller är det de lärare som är lite yngre och inte riktigt lika erfarna? 

(Bogatic, (2011 S.35-40) 

 

Jag tar del av de här aspekterna inom begreppet generation som teori men 

jag skulle även vilja belysa att samhällsutvecklingen påverkar 

generationstillhörigheten. Eftersom utvecklingen inom teknologi i samhället 

ständigt expanderar och har blivit en vardag för många så innebär det inte att 

alla kan använda teknologin på samma sätt. Det jag menar är att 

generationsbegreppet belyser erfarenheter beroende på historiska händelser 
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men det skulle även kunna beröra erfarenheter utifrån en kunskapsnivå. I 

dagens samhälle finns IKT överallt i olika syften, de används mer och mer 

inom skola och kunskaperna kring det växer. Jag håller med Abrams som 

menar att åldern inte spelar lika stor roll som erfarenheter. Inom detta område 

måste det finnas ett visst intresse för att utvecklas och vilja ta till sig 

kunskaperna kring IKT och sätt man kan använda det på. I mitt fall så ligger 

vikten istället vid det personliga intresset än ålder för att tillhöra en viss 

generation.  

 

5. Resultat av intervjuer 
I mina intervjuer har jag fått fram många intressanta perspektiv på IKT 

användning inom skola. Begreppet IKT är det inte alla intervjupersoner som 

har full koll på. Det är två av intervjupersonerna som ger en klockren definition 

av IKT. Uppsatsen skulle egentligen handla om hur IKT användes i 

undervisning men har snarare kommit att handla om hur lärare använder IKT 

för att underlätta arbetet, dels för lärare men även för elever. Jag har intervjuat 

sju personer från olika delar av Sverige, två från nordvästra Skåne och fem 

stycken kring Växjö. Alla intervjupersonerna har en erfarenhet av läraryrket 

men trots detta så har svaren kring IKT varit väldigt varierande. Åldern på de 

intervjuade skiljer sig allt från 25 år upp till 62 år. Även tjänstgöringstiden inom 

yrket skiljer sig från 3 år till 40 år inom yrket. Det finns de lärare som är väldigt 

insatta i IKT och sen finns det de lärare som inte är lika insatta i ämnet. 

Intervjuerna jag har gjort har visat att alla sju lärare i någon utsträckning 

använder sig utav IKT i yrket och i undervisningen.  

 

Jag har valt att dela in de olika lärarna i nummer från 1 – 7 för att läsaren skall 

ha lättare för att följa med i läsningen.  

 

5.1 Begreppet IKT  
Som jag har nämnt tidigare så hade lärarna olika erfarenheter av IKT och 

tolkningarna av begreppet IKT skiljer sig mellan lärare, lärare 1 uttrycker den 

korrekta tolkningen av IKT nämligen information och 
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kommunikationsteknologi, lärare 5 är även hen inne på samma spår. Lärare 5 

säger ”Begreppet i sig handlar ju har alltid handlat för mig om hur man använder, 

alltså informations och kommunikation hur man förmedlar. Hur man förmedlar 

någonting med tekniska hjälpmedel. Sen kan tekniska hjälpmedel nog se ut på 

väldigt många olika sätt. Men det är de där jag landat någonstans”. De andra 

lärarna är inne på rätt spår där lärare 2 tolkar begreppet som ”it 

kommunikationsteknologi, ja med kommunikation. Så lite mer interaktivt”. Lärare 3 

säger att hen inte kommer på vad förkortningen står för men att det har med 

internet att göra, samma sak gäller lärare 4 som inte heller vet vad 

förkortningen står för men att det har någonting med datorer och göra. Dessa 

lärare har ju inte heller fel i sina svar då begreppet IKT står för informations 

och kommunikationsteknik. Det handlar om att nå ut med information till så 

många som möjligt med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Lärare 6 uttrycker 

jag förstår att det har med IT och datoranvändning och all tekniska utrustning 

man använder inom när man har lektioner. Men för mig är det ett jag tycker 

det är ett bra, det är bra alltså men för mig är det ett hjälpmedel så jag tycker 

man ska använda det på rätt sätt. Lärare 7 svarar följande på frågan hur hen 

tolkar begreppet IKT Är det inte information, kommunikation och teknik något 

sånt där. Jag tolkar väl det som ett visst sätt att skapa en vis dynamik i 

undervisningen. Att det inte bara blir att historia, att man kommer ifrån det 

traditionella lite. 

 

5.2 Användning av IKT 
När det kommer till användningen av IKT så visar intervjuerna att det används 

flitigt. Det används dagligen på ett eller annat sätt av alla sju intervjupersoner. 

Vad som menas med olika sätt är givetvis att lärarna använder det olika när 

det kommer till undervisningssituationen men även att IKT används flitigt till 

att underlätta det övriga arbetet än undervisningen. En del av lärarna har 

något som liknar en plattform eller hemsida. Den vanligaste ”plattformen” som 

kom upp under intervjuerna är något som heter Google drive, fyra utav sju 

lärare använder sig utav denna plattform. Lärare 1 beskriver det som en 

molntjänst där allt sparas och lärare kan gå in och kommentera elevers arbete 

under processen och dela information till eleverna. Lärare 6 och 7 lyfter inte 
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fram någon speciell plattform eller hemsida förklarar istället att det används i 

undervisningen på olika sätt. Lärare 6 uttrycker följande  
Jag använder mig av IKT i undervisningen men inte hela tiden. Jag 

tycker det är viktigt att man också lägger bort det. Och använder ja man 

skriver för hand och man saker på tavlan och så vidare för jag tycker 

det blir väldigt mycket informationsflöde som gör att en del elever och 

framförallt svagare elever inte riktigt hänger med när man har för 

mycket datoriserat så att för mig är det viktigt att man gör lite olika så de 

lär sig lite olika sätt att jobba och inte bara med dator, det är ett 

hjälpmedel och det är någonting man lär dem alltså men man måste 

också kunna göra saker och ting för hand, göra saker och ting konkret 

på ett annat sätt kan man säga. (Lärare 6 19/5-16) 

 

Lärare 7 är inne på ett liknande spår då hen förklarar  
Ja, till viss mån. Jag tvingar inte på det i min egen undervisning, jag kör 

det när det finns läge för det och när jag känner alltså när 

undervisningstillfället tjänar på det. Så jag liksom tittar inte på film eller 

använder internet eller vad det kan vara om jag känner att nej det 

passar inte för den här uppgiften utan då använder vi böcker eller 

föreläsningar. Eh och ja jag tycker att det gäller att inte köra och bli helt 

såld på det till den graden att man inte får någon struktur på 

undervisningen så det är väl det jag tänker med mitt eget användande 

av IKT i undervisningen. Jag tror de (eleverna) har rätt mycket IKT 

utanför undervisningen så det kan vara skönt att komma ifrån det också 

tänker jag, jag känner mig tjatig ofta och frågar ödmjukt tycker ni jag är 

tjatig som står här och pratar och oftast säger de att det är rätt skönt att 

sitta och lyssna och anteckna också så därför överanvänder jag inte det 

så jag bygger inte min undervisningen på det, det gör jag inte. (Lärare 7 

19/5-16) 

Lärare 5 använde sig utav Google drive men hen hade ytterligare en metod att 

få ut sin information till sina elever. Den andra metoden som lärare 5 

använder sig utav är nämligen en hemsida som hen själv skapat. Hemsidan 

och de övriga ”plattformerna” användes som Google drive där lärarna gav ut 

information, delade uppgifter men även så att eleverna kunde lämna in sina 
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uppgifter via denna ”plattform”. Den lärare som inte använde sig utav Google 

drive hade en annan sorts skolserver som heter Novell. Lärare 3 verkar inte 

så nöjd med denna då hen anser att det finns flera brister i det. Dels så kan 

inte eleverna komma åt denna plattform hemma utan de måste vara 

uppkopplade på skolans nätverk, så för att komma åt sina arbeten måste de 

maila det till sig själva. Lärarna på denna skola har dock börjat använda ett 

annat program som kallas för Flir, genom detta program kan de komma åt sitt 

material hemma men inte elevernas, de kommer inte heller åt de material som 

ligger på Novellen.  

 

Några av lärarna pratade om att vissa delar av plattformerna eller andra 

program som används är föräldrakopplade vilket innebär att föräldrarna 

kommer åt elevernas information. Lärare 3 använder sig utav något som heter 

skola24 för att ta närvaro, detta är föräldrar kopplat så om en elev är sen eller 

har missat en lektion så får föräldrarna ett sms om att deras barn inte är i 

skolan. Även lärare 4 som använder ett annat program som heter Schoolsoft 

för att hålla koll på elevernas närvaro är föräldrar kopplat och fungerar på 

samma sätt som tidigare skola24 där föräldrarna får ett sms om eleven är 

frånvarande eller sen till lektionen. De andra tre lärarna gav inte något 

exempel på hur de använde IKT för att ta närvaro på eleverna.  

 

I undervisningen så förekommer lite olika modeller för hur lärarna arbetar. De 

vanligaste som förekommer är film, Power Point, tv-program, radio. Lärare 4 

jobbar på en skola som har en IT-profil och hela skolan är IT inriktad så hen 

menar att till undervisningen så hämtas allt från internet och på så sätt 

integreras IKT i undervisningen. Eftersom de är en IT baserad skola och har 

sina läromedel på internet via ett program som heter ”Gleerups”. Jag undrade 

då givetvis om de hade avsagt sig böcker helt och hållet men svaret på det 

var nej. Anledningen till att de hade ett fåtal böcker är för att alla avtal inte var 

klara när skolan grundades. Lärare 6 och 7 använder sig även de utav IT 

baserade program till sin undervisning så som Gleerups, film, Power Point 
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och liknande dock menar de att IKT används vid rätt tillfälle och inte för att det 

ska komma in i undervisningen.  

 

En annan modell som var förekommande till undervisningen med IKT som 

hjälpmedel var spel. Fyra utav sju lärare menade att de på något sätt försökte 

eller visste lärare som använde sig av spel i sin undervisning. Lärare 5 

uttrycker sig så att ”Jag har alltså någon form av ”gameification” får man väl kalla 

det, jag använder lite små enkla spel som kan använda sin telefon. Till lärandespel 

jag kan använda Appar till deras Ipad”. Lärare 4 talar om ett liknande sätt utifrån 

ett program som heter Notebook där ”man kan göra massa lektioner och tävlingar 

typ Jeopardy så finns det färdiga mallar som man bara sätter in sitt eget. Det 

använder vi ju eller många använder ju det jättemycket”. Här kan man även se 

skillnaden mellan lärare hur de använder sig utav IKT i undervisningen, ena 

läraren använder sig av spel i lärandeform, den andra läraren menar på att 

det finns de lärare som använder det men hen verkar i själva verket inte göra 

det speciellt mycket själv.  

 

När jag i mina intervjuer ställde frågan ”hur använder du IKT i undervisningen” 

fick jag varierande svar. Många lärare kom att förklara hur de olika 

plattformerna används som ett verktyg, medan andra gav konkreta exempel 

på hur de använder film, spel, radio och övrig media. Lärare 2 svarar på 

frågan följande  
Alltså typ som ja det vi har nu med Google drive och hela den paketet. 

Jo det har jag jo det använder jag ju. Ja det gör jag. Alltså jag använder 

det som att lägga ut information, och även nu mer med bilagor, kring 

vad som ja alltså som har jag prov eller vi ska ha en inlämningsuppgift 

så lägger man upp när var och hur men också själva uppgiften också 

kan dem ju öppna ett dokument där man skrivit tillsammans så kan dem 

ju skriva på det ihop på olika datorer. Så jo nu använder vi det mycket. 
(Lärare 2 27/1-15) 

Även lärare 1 svarar på ett liknande sätt då hen beskriver hur eleverna har fått 

en uppgift och hur det ser ut när de lämnar in det via plattformen, även här 
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visar hen hur det ser ut med att ett antal elever inte var klara och hur 

plattformen fungerade överlag.  

 

Lärare 3 ger ett mer konkretiserat svar då hen säger ”Av alla dess slag, 

läromedel, film, radio, tv program, spel eller vad man ska säga, nät ja som i spel eller 

vad man ska säga där man ska välja olika alternativ”. Hen integrerar olika slags 

media, läromedel och spel i sin undervisning som pedagogiska hjälpmedel för 

att utveckla eleverna. Lärare 5 använder en metod som är lite annorlunda. 

Hen menar att IKT används på många olika sätt, denne lärare har en hemsida 

för sina elever där material, uppgifter, planeringar, konkretiserade 

bedömningsmallar läggs upp för att eleverna lätt skall komma åt dem. 

Metoden som hen använder i undervisningen kallas för ”flippat klassrum”. 

Med flippat klassrum menar lärare 5 att 
Hela idén där bygger på att man, eleverna har med sig en förförståelse. 

När de kommer till klassrummet skall de inte, jag står inte och föreläser 

särskilt mycket. Såhär även om jag i grund och botten är en föreläsande 

lärare. Så föreläser jag inte särskilt mycket längre därför att jag spelar in 

videofilmer. Och lägger dem på min sida och det får ungarna titta på 

och sen skall de ha och i regel någon annan grej då gjord tills de 

kommer till lektionen. Så på lektionen försöker jag istället göra andra 

saker än att de ska sitta och lyssna på mig. Att lyssna på mig kan man 

göra, det är ganska enkelt att nu med teknikens hjälp att alltså att bara 

lyssna det är inget aktivt deltagande i undervisningen. Och därför vill jag 

att man hellre att man är förberedd. Och kan aktivt delta när man 

kommer till klassrummet. (Lärare 5 3/2-15) 

 

Lärare 5 har då med andra ord byggt upp hela sin undervisning kring IKT då 

hen spelar in videoföreläsningar till eleverna som de skall kolla på hemma 

eller innan lektion för att få en förförståelse så de kan arbeta med annat på 

lektionstillfällena. Om detta är korrekt sätt att få eleverna aktiva på kan inte jag 

besvara men hen känner att det är ett bra sätt. Det är ingen annan av 

intervjupersonerna som har detta upplägg utan de använder sig istället av IKT 

som input till ”den vanliga” undervisningen där läraren föreläser.  
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Lärare 6 menar att hen använder sig utav Power Point och liknande material 

till lektioner och om eleverna skall genomföra muntliga redovisningar samtidigt 

som hen lyfter fram att en uppgift som eleverna lämnar in är lika mycket värd 

om den är skriven för hand som om den är skriven på ett IT medel. Lärare 6 

menar även att hen använder IT för att underlätta kommunikationen hem 

mellan lärare och förälder. Hen menar även att hen aktivt väljer bort IKT då 

det är lätt för lärare att ta med arbetat var du än åker och hen menar att det är 

viktigt även som lärare att inte kunna bli nådd av sina elever eller föräldrar 24 

timmar på dygnet.  

 

Lärare 7 menar att hen använder det när det passar och då kan det vara att 

använda sig av Power Point eller kolla på någon film samtidigt som hen inte 

vill använda det vid varje undervisningstillfälle då hen anser att det kan bli 

uttjatat för eleverna utan väljer då istället att använda traditionell 

undervisningen.  

 

När jag frågar lärarna i vilken utsträckning de använder sig utav IKT i 

undervisningen och om det finns några speciella tillfällen då de använder sig 

av IKT är svaren liknande. Svaren från lärarna är att de använder sig av IKT 

dagligen men inte på alla lektioner. De menar att där IKT kan användas för att 

förstärka kunskaper använder de IKT, de blir även ett hjälpmedel till vissa 

elever som till exempel har läs och skrivsvårigheter. När lärarna får frågan om 

de finns tillfällen de väljer att inte använder sig av IKT så säger lärare 3 det är 

en blandning, om det passar in i materialet används IKT om det inte passar in 

lyfter hen inte in IKT bara för att utan det skall finnas en mening med det.  

 

Även lärare 5 menar att det beror på situationen. Hen beskriver det som en 

fingertoppskänsla som kommer med erfarenheten som gör att en lärare vet 

när det är lämpligt att använda eller avstå IKT, hen menar även att det måste 

finnas ett syfte till att använda IKT eller ett syfte till att inte använda IKT. 

Lärare 5 berättar om en uppgift hen nyligen genomfört med sina elever då de 
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inte fick använda teknologi för de skulle träna på att skriva för hand. Lärare 4 

belyser en annan del av när eleverna inte får använda IKT, dels får de inte 

använda det vid provtillfällen då de märkt att eleverna försöker hjälpa 

varandra, sen lyfter även lärare 4 fram en problematik och menar att vissa 

elever inte klarar av att använda teknologin och om eleverna missköter sig får 

de inte ha tillgång till det. Det finns säkert flera olika tillvägagångssätt som 

denne lärare kunde gjort annorlunda men om det inte fungerar bör vi verkligen 

ha IKT då?  

 

Lärare 6 lyfter även här fram att IKT används när det passar till området du 

arbetar med. Hen lyfter även fram att det är viktigt att anpassa IKT 

undervisningen till gruppen du arbetar med, med detta menar lärare 6 att hen 

gärna ser att eleverna arbetar med IKT i skolan men att det även öppnar 

möjligheter för att arbeta hemma och det då är svårt att veta vem som gjort 

vad, hen menar att det finns samhällsskillnader som visar att vissa elever får 

olika mycket hjälp hemma och för att det ska vara en rättvis bedömning och 

utbildning skall eleverna arbeta så mycket som möjligt undertiden som de är i 

skolan. Hen lyfter fram ett par exempel när hen arbetar med IKT i 

undervisningen och då är det vissa speciella research tillfälle eller om hen 

arbetar med närliggande historia och eleverna får gå ut och ta fotografier med 

Ipads som eleverna får av skolan. Samtidigt som hen lyfter fram fördelar och 

nackdelar samt speciella tillfälle så menar hen att det finns en fara att lärare 

blir låsta vid IKT och skulle det då uppstå ett problem med till exempel 

nätverket så står läraren där och planeringen har kraschat.  

 

Lärare 7 menar att hen använder det för att skapa diskussionsunderlag, detta 

gör hen antingen genom att låta eleverna se en film som sedan diskuteras 

eller genom att hitta artiklar på nätet. Dock lyfter läraren fram att hen inte alltid 

tar material från internet utan använder sig även utav böcker för att ta fram 

material till diskussioner. Hen menar dock att hen föredrar IKT i detta syfte då 

det finns mycket material att använda, det kan vara allt från spelfilm till 

dokumentär. Lärare 7 lyfter även fram fördelen med IKT då du som lärare ska 
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arbeta ämnesövergripande då det är lättare att hitta inspiration via andra 

genom IKT.  

 

5.3 Eleverna utvecklas med IKT 
Om eleverna gynnas av IKT så har lärarna lite delade meningar. Vissa menar 

att det blir en förstärkning, vissa menar att det ger eleverna förkunskaper till 

undervisningen. Lärare 2 tycker absolut att eleverna gynnas av IKT då hen 

förespråkar en varierad undervisning för att nå ut till så många som möjligt 

och alla elever lär sig inte genom samma metod. Lärare 5 om IKT används på 

rätt sätt så gynnar det eleverna. Vidare säger lärare 5 att  
Alltså för många är det ju vardag. För mig var det ju inte det när jag gick 

i skolan. Internet kom ju när jag var 16år. Men för dagens elever det är 

ju liksom att jämföra med mig det är för dem har alltid internet funnits. 

För dem har alltid den här digitala tekniken funnits. Att prata med dem 

om en värld utan det är som att prata med mig om en värld utan el. ehm 

och då måste man hantera det. Därför att bara säga nej nu sköter ni 

inte det här, vilket dem inte alltid gör ehm är ingen lösning. Det är som 

att plocka bort elen för mig det funkar liksom inte det är man förenklar 

saker och gör ett problem som eller rättare sagt man förenklar saker 

och man försöker lite plocka problemen åt sidan istället för att lösa dem 

känner jag. Så att eleverna kan absolut gynnas och det är dels 

inlärnings men också att det är naturligt att producera men sen finns det 

också en tredje och det är en demokratisk aspekt. Ehm vi är i ett 

samhälle där man nästan fodrar liksom tekniskt digital kompetens det är 

allt från att betala räkningar. Till att i mitt fall liksom kunna anmäla när 

min pojke är sjuk till försäkringskassan till, jag vet inte var vi landar i om 

10 år eller om 20 år det är ingen som kan förutsäga det. Men det vi kan 

förutsäga är att vi kommer behöva ha kompetens för digital teknik och 

lär vi inte eleverna det. Och då får vi ett demokratiproblem i framtiden. 

(Lärare 5 3/2-15) 

 

Lärare 6 anser att det skiljer sig mellan de olika eleverna läraren har, hen 

anser att det finns de som kan gynnas av IKT och att det då blir ett jättebra 

hjälpmedel medan de finns de elever som istället missgynnas av det och då 
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bör det inte användas i en större grad. Hen menar att du som lärare måste 

anpassa undervisningen och att det inte alltid är rätt sätt att använda IKT utan 

ibland måste gå ifrån det för att få med dig alla elever. Lärare 7 menar att det 

kan underlätta för elever inom vissa områden så som bildanalyser vilket är ett 

arbetssätt som hen ofta väljer att använda sig av då hen anser att det gynnar 

på flera sätt. Hen tror även att film är ett arbetssätt som kan gynna många 

elever om det används på rätt sätt, det går inte att bara kolla på en film och 

sedan släppa den utan det måste komma en uppföljning som till exempel en 

diskussion eller liknande. Hen tror även att eleverna gynnas av att komma 

ifrån den traditionella samtidigt som hen menar att du inte får släppa det 

traditionella helt utan behöver gå ifrån IKT emellanåt. Hen anser även att de 

som har svårt för att skriva eller att läsa gynnas av IKT då det öppnar upp för 

fler arbetssätt. Lärare 7 förklarar följande  
Det är bra liksom att ta ett break från den vanliga undervisningen och 

det är skönt för att då känner man kanske att man får med sig fler på ett 

annat sätt, de som kanske inte gynnas av att skriva, de som kanske inte 

gynnas av att läsa särskilt mycket och då tror jag att det liksom det är 

större chans att du får med dig fler elever om du kan disponera det på 

ett bra sätt med IKT aspekten av undervisningen. (Lärare 7 19/5-16) 
 

Även lärare 1 är inne på samma spår som lärare 5 och menar att det är viktigt 

med den digitala kompetensen och att den behöver utvecklas hos eleverna. 

Dock menar hen att trots eleverna är uppväxta med teknologin så har de inte 

digital kompetens för de enda de kan göra är gå in på Facebook och andra 

sidor. Lärare 1 uttrycker sig så här  
Jag kan säga så här att jag tycker jag har lite för lite erfarenheter för att 

kunna svara något tvärsäkert på det, men det som är en viktig del 

tycker jag va är att man ökar det som man kan kalla för den digitala 

kompetensen. Och det tycker jag är skitviktigt bit idag när man 

undervisar i sådana ämnen som jag gör till exempel samhällskunskap. 

Alltså det är ju jätteviktigt för det är en myt det här att elever eller barn 

idag är så bra på datorer. Det är ju inte sant, utan det är ju på det viset 

att om du får in 30 stycken i ett klassrum så kan man säga att av dem 
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30 så är det 5-6 stycken de kan ju liksom maila och bifoga filer och lite 

så de andra kan 25 bara slösurfar ju på FB och kollar lite ja andra 

sociala medier, men de kan ju liksom inte nästan någonting. och därför 

så är det, det är en viktig del tycker jag idag att vi höjer den liksom vad 

ska man säga kompetensen hos dem så när de kommer ut i arbetslivet 

att dem liksom ja alltså för så är det ju det vet du ju själv va att kan man 

några program så kan man man lär sig snabbt ett nytt va. Man vet 

ungefär hur de som gör program tänker, så man rattar rätt kvickt runt 

va. Och det är någonting som jag tycker man kan säga det, det kan jag 

redan säga att det märker man att den digitala kompetensen höjs men 

om de blir bättre i religion eller något annat ämne för att jag använder 

datorer jämfört med hur det var tidigare kan jag inte svara säkert på, jag 

tror det men jag är inte säker. (Lärare 1 27/1-15) 

 

5.4 Lärares kompetens samt för- & nackdelar med IKT  
Om vi kollar till de lärare jag har intervjuat och vilken kompetensnivå de själva 

anser att de har så är det även här skiftande svar. Det finns de lärare som 

anser sig ha en god kompetensnivå inom IKT och det finns de lärare som 

anser att de skulle behöva bli bättre. Två av sju lärare anser att de har en bra 

kompetensnivå och att de kan sin sak medan de andra tre lärarna menar att 

de skulle behöva öka sin kompetens. En gemensam faktor till de lärare som 

anser att de har en bra kompetensnivå inom IKT är det personliga intresset. 

Lärare 1 menar anledningen till att hen är duktig är för hen är intresserad, hen 

har inte fått någon fortbildning eller liknande och tror heller inte att det är 

vägen till en högre kompetens inom ämnet utan menar att det personliga 

intresset är det viktigaste. Lärare 5 som även hen anser sig duktig inom IKT 

lyfter fram det personliga intresset. Hen svarar på frågan Hur ser du på din 

kompetens inom ämnet IKT? att  
Ja den är hög får jag nog säga. Den är nog till och med väldigt hög. Jag 

kan det här liksom. Det, jag utreder eller jag undersöker nya vägar hela 

tiden, testar nya appar, testar nya verktyg, testar nya metoder. Dels för 

att jag tycker det är intressant och roligt men också för att jag vill hitta 

nya vägar som är bättre än dem jag redan har. (Lärare 5 3/2-15) 
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Hen menar att intresset har funnits hela tiden och att hen följt utveckling av 

teknologin från början. Lärare 2 menar att kompetensnivån är hyfsad men att 

den kan bli bättre, även här finns ett personligt intresse och en vilja till att 

utvecklas. Lärare 3 menar även hen att kompetensnivån kan bli bättre och 

hen har fått gå enstaka fortbildningar till exempel smartboard och en 

datorutbildning. Lärare 4 anser sig ha en låg kompetensnivå men menar att 

det finns duktiga lärare på skolan som utbildar andra inom IKT, hen har 

genom de andra lärarna på samma arbetsplats fått lite snabbutbildningar. 

Lärare 1,2 & 5 har inte heller gått på någon fortbildning inom IKT och hur det 

kan användas.  

 

I denna undersökning med lärare så inser man att det finns flera olika hinder 

som uppstår när man arbetar med IKT. Ett genomgående problem som 

uppstår enligt lärarna är att internet inte fungerar och på så vis sätter käppar i 

hjulen. Ett annat problem som nämns av lärare 4 är att eleverna fuskar och att 

de går in på sidor som de inte skall vara inne på under lektionstid. Lärare 3 

menar att man inte kan lita på tekniken och att det därför alltid är viktigt att ha 

något annat planerat i bakfickan om det inte skulle fungera. Lärare 5 lyfter 

fram ett antal olika problem som hen har stött på med IKT. Ett problem som 

hen talar om är elever som ett hinder. Lärare 5 förklarar det på följande vis  
Elever är vana vid ha datorer runt omkring sig eller telefon eller vad det 

är så är de också ovana vid att använda det som verktyg i skolan. 

Därför att det är ganska många lärare som inte använder det utan man, 

det blir en glorifierad skrivmaskin i många fall och jag vill komma förbi 

det och då kan det bli problem därför att eleverna är inte vana vid det. 

Ehm det kan bli motstånd mot det, det här är nya grejer jag måste lära 

mig någonting nytt ehm så blir det klagomål.  (Lärare 5 3/2-15) 

 

Lärare 6 lyfter även hen fram problemet med att nätet inte fungerar som det 

ska och att det sätter käppar i hjulen för lärare som har planerat en lektion 

som är beroende av internet och då står de helt plötsligt där utan en backup 

plan. Hen menar att sedan IKT kom in i undervisningen är lärarna mer 

tvingade till att ha två planeringar om internet inte skulle fungera en dag.  
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Lärare 7 som har arbetat på olika skolor menar att det är svårare med IKT 

arbeta när det inte finns en gemensam lärplattform, hen menar  
Att det är enklare att ge uppgifter som går över internet där de kan göra 

inlämningar istället för att skicka mail, då blir det istället att jag drar mig 

ifrån det istället för allt extra arbete det kommer genom att skicka mail 

till alla elever och hålla koll på vem som skickat in uppgiften eller inte, 

hen menar även att det blir svårare att hålla koll på uppgifter som 

eleverna skickat in och det blir mycket eftersläntningar. (Lärare 7 19/5-

16) 

Hen lyfter även fram de tekniska problemen, då till exempel att ljudet inte 

fungerar och här har de ingen ”hem klassrum” och i och med att de skiftar sal 

så vet de inte förutsättningarna innan lektionen börjar så hen menar att det 

kanske inte finns rätt utrustning för att använda IKT i undervisningen.  

 

En annan del som lärare 5 lyfter fram med elever som ett hinder är  
En del elever har svårt med ansvarsbiten, har de en dator framför sig 

då är det lätt att plocka fram FB, har dem en Ipad så är det lätt med 

liksom snapchat, har man tillgången och möjligheten att göra fel saker 

så är det en del elever som gör fel saker och då måste man ju bygga 

sin undervisning på ett sånt sätt att det blir mindre intressant. För att det 

handlar inte i första hand om att kontrollera ungdomarna utan att få de 

att inse vinsten ligger någon annanstans det är som min generation att 

man skickade lappar. (Lärare 5 3/2-15) 

Det hen lyfter fram här är dels elever som ett hinder trots det anklagas inte 

eleverna som problemet. Läraren menar att trots eleverna är ett hinder 

behöver de inte vara det om läraren anpassar sin undervisning, läraren lyfter 

ändå fram elevernas del i det hela och att de har ett ansvar från sin sida 

också.  

 

Lärare 2 som menade att kunskapsnivån inom IKT var hyfsad men behövde 

ytterligare kunskaper menar att det är just kunskapsnivå som är det största 
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hindret. Vidare belyser läraren att programmen hen använder är begränsande 

och att funktioner hen vill använda inte finns.  

 

Fördelar med IKT är återgående genom hela intervjutiden och lärarna lyfter 

fram olika fördelar. Det lärarna belyser är att IKT ökar lärandet, naturlig miljö 

för eleverna, lättare för eleverna att arbeta & prestera, nya metoder och 

redovisningssätt, samt att de lär sig nödvändiga och grundläggande förmågor 

för att klara av samhället. Det blir en roligare och varierande undervisning, 

lättare att knyta an till verkligheten. De exempel som nämnts tidigare har varit 

exempel som gynnat eleverna, visserligen har jag nämnt de olika 

lärplattformerna som underlättar arbetet för lärare. Dessa lärplattformar är 

även något som lärare belyser då de kan lägga upp information, kontrollera 

närvaron, spara material och så vidare.  

 

Om det finns en specifik del inom IKT som gynnar eleverna mer än andra 

beror på situation och det går inte applicera en sorts IKT till all undervisning 

menar lärarna. Lärare 3 menar att det är olika tillvägagångssätt för att få en 

förstärkning och att elever med läs och skrivsvårigheter gynnas. Lärare 3 

uttrycker sig så att ”De med läs och skrivproblematik gynnas ju av att de kan lyssna 

och se på bilder, så de gör. Nej men det är ju bild och ljud är ju alltid en förstärkning 

man får med fler sinnen. Det är ju på olika sätt”. Lärare 5 har noterat att elever 

som har svårt att prestera med penna presterar bättre när de använder en 

dator, samtidigt som hen lyfter fram pennans vikt också. Lärare 6 förklarar  
När man väl hittar bra grejer så är det ju jätteroligt och det blir ju 

variation i sin undervisning jämfört med förr då man kanske gjorde på 

samma sätt så det tycker jag är roligare och just som jag sa man kan 

göra lite undervisningen på olika sätt, man kan ta kort och man kan 

göra lite research grejer och man kan göra en helt annan typ av 

undervisning som man kanske gör för lite av egentligen och man borde 

göra det mer. Samtidigt som man inte får glömma att det är viktigt att 

kunna skriva med papper och penna?. (Lärare 6 19/5-16) 
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Ytterligare en sak som lärare 6 lyfter fram som en fördel är att du som lärare 

kan hitta nya arbetsområden och nya arbetssätt att bemöta olika områden på.  

Lärare 7 förklarar följande ”Jag tror att det ger ett break från det gamla vanliga så 

inte för att jag inte tror att det gamla vanliga fungerar men det är ett trevligt inslag och 

kan ge en fördjupning i någonting och det tror jag IKT är väldigt bra för att sätta ännu 

en nivå i tankebanan på eleverna”. 
 

5.5 Erfarenheter och satsningar  
Erfarenheterna på skolan skiljer sig mellan de olika skolorna och det går hand 

i hand med vilka resurser det finns. Lärare 4 anser att de ligger långt fram, 

skolan är inte så gammal och har en IT-profil och allt är datorbaserat. De har 

även ett samarbete med något som heter Öppna kanalen som ger de 

möjlighet att producera och publicera filmer. Lärare 2 menar att erfarenheten 

med IKT växer hela tiden och att resurserna har varit orsaken.  
Hyfsat, inte så bra som det kunde vara. Men om man gärna vill så 

satsas det men det får inte kosta så mycket så vi sätter inte av någon 

särskild peng i det utan det ingår i en typ av det ingår i lärobokspengen 

så istället för en lärobok får jag ett program eller kanske en kanon 

istället för att köpa böcker så man kan ta läroboken på nätet istället. 
(Lärare 2 27/1-15) 

 

Lärare 1 menar att de var tidigt ute med skaffa datorer och datorsal men att 

de inte följde upp den utvecklingen utan hamnade efter på grund av resurser. 

Dock menar hen att det är på väg att ändras nu så det hade varit intressant att 

följa upp och se om det har blivit någon utveckling i framtiden. Lärare 5 menar 

att erfarenheten blir större men även att det är väldigt individuellt då vissa 

lärare tillämpar digitala verktyg hela tiden medan vissa inte gör det. När det 

kommer till resurser hos lärare 5 så har alla elever en dator eller en Ipad. 

Även hos lärare 4 så har alla elever en dator eller Ipad, de har även 

smartboard i alla klassrum, samt att de har en mängd olika samarbeten med 

olika organisationer och företag för att hela tiden utveckla till exempel program 

som används inom skolan. Lärare 3 har en lärardator, de har smartboards i 

klassrummen men alla elever har inte tillträde till egen dator utan de har 
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lånedatorer på skolan som läraren får boka. Lärare 6 menar att de inte 

jättemycket resurser, alla elever har egna Ipads men en högre kompetens 

inom området på vad Ipaden skulle kunna användas till saknar läraren och till 

detta läggs det inga ytterligare resurser. Hen menar att lärarna får lära sig 

själva och i sin tur använda detta i sin undervisning utan vidare utbildningen 

inom området, hen anser att antingen får du klara dig själv eller ta hjälp av 

någon kollega och hen drar sig oftast från att fråga sina kollegor om hjälp då 

hen inte vill vara en börda för någon annan.  

 

Lärare 7 som har ganska liten erfarenhet inom läraryrket har använt sig utav 

IKT hela tiden, hen menar att det sker automatiskt och det är inget hen tänker 

att nu ska jag använda mig utav IKT på denna lektion. Hen har generellt goda 

erfarenheter av IKT men vill trots detta öka sin kompetens. Lärare 7 förklarar 
Jag är relativt ny i gamet så jag har väl inte så mycket erfarenhet. Jag 

har ju så länge jag har jobbat använt mig av det. Men det är inte det att 

jag tänker nu ska jag använda mig av IKT för det är så bra utan jag ser 

det som en naturlig del liksom i min undervisning. Rent vad det gäller 

erfarenheter så är det ju positiva erfarenheter så klart det kan jag inte 

säga annat. Positiva erfarenheter och jag ser att det ger mycket men 

hur stora erfarenheter jag har vet jag inte, det känns lite sådär.  

(Lärare 7 19/5-16) 

 

Vidare förklarar lärare 7 att de resurser som hen märkt av finns genom viss 

utrustning som lärarna har tillgång till så som dator/Ipad, projektor och 

smartboard samt vissa program så som AVmedia, Gleerups och så vidare.  

 

Om det har varit några speciella satsningar kring IKT är något som alla lärare 

har märkt av mer eller mindre. Lärare 3 nämner att de har smartboards och en 

PIM utbildning som ger lärarna rätt till att ha en dator. Lärare 2 menar att de 

har bytt datorsystem till Google drive så det är en stor satsning de gjort på sin 

skola. Lärare 5 anser att det inte varit någon speciell satsning utan att 

kommunen endast har kastat ut datorer och lämnat ansvaret till lärarna att fixa 

det. Hen menar att de lärarna som kunde datorer innan inte hade några större 
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problem medan de lärare som inte hade så mycket kunskaper fick större 

problem. ”Lärarna som hade koll på läget innan det är de lärarna som har kolla på 

läget nu. Så att nej det har inte varit nej inga speciella satsningar i alla fall inte som 

jag känner till eller har märkt. Men jag kan ha fel”. Jag anser detta som en sorts 

satsning även om den kanske endast var halvdan, det är inte lätt för lärare att 

bara ta sig an nya utmaningar om en ej vet hur de fungerar. Här skulle 

fortbildningar kanske vara en möjlighet så att alla lärare åtminstone blir insatta 

i ämnet och får lite mer kött på benen. Även Lärare 6 var inne på detta spår 

då elever och lärare har fått Ipads men ingen vidare utbildning till hur de bör 

eller kan använda det i undervisningssyfte utan lämnat det åt lärarna själva.  

 

Lärare 1 som har varit i yrket längst berättar att de har genomgått någon 

satsning genom tiderna, bland annat så var denne lärare med i 

skolsatsningen Itis. Hen beskriver det som en satsning till lärare där elever 

inte blev delaktiga. De är även inne i en satsning nu när undersökningen 

genomgicks där hen var ledande. Läraren förklarar på följande vis  
Vi hade något projekt som för 10-15 år sedan som hette Itis, jag vet inte 

vad det betydde egentligen men alltså då var det mer personalen som 

liksom skulle vad ska man säga intern utbildas. Men inte så vi har 

involverat eleverna. Sen kan man ju då säga att just nu är vi ju i det 

läget att alla vet ju om att det skall komma men jag menar i många 

klasser har dem ju inte märkt ett skit av detta men det beror ju då på att 

lärarna där är ju inte på hugget så att man kan säga dem två klasser jag 

visade dig nu det är ju dem som är längst komna i detta men det beror 

ju på att jag kanske är den som är mest intresserad av det. Och vill 

liksom driva på utvecklingen för man inser liksom på något sätt att när 

de ska ut idag i arbetslivet spelar ingen roll om de ska bli bil mekaniker 

eller vad fan de ska bli så måste de ha digital kompetens. (Lärare 1 

27/1-15) 

 

Läraren här att de haft satsning men även att de håller på att satsa på IKT i 

skolan samt att denne lärare som har ett personligt intresse anser att de ligger 

längst fram på skolan just nu.  
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Lärare 6 menar att de satsningar som hen märkt av är att IKT kommit in mer i 

skolvärlden samt att utrustningen hela tiden utvecklas och det gör den även 

inom skolan. Hen menar även att det skulle vara ytterligare satsningar på att 

underhålla utrustningen då läraren ej vet om utrustningen fungerar i det 

klassrummet. Hen menar att om utrustningen inte fungerar så stannar 

användandet av IKT av.  

 

 

Lärare 6 förklarar följande  
Här på skolan har det inte varit några speciella satsningar mer än att de 

har haft datorer innan också fick de ipads nu. Det är väl det enda 

egentligen och vi har ju interaktiva tavlor har vi ju med de varierar ju när 

de fungerar och så vidare. Så att man får oftast att de sätter upp det 

sen är det ingen sen reparerar man inte det utan man låter liksom bara 

det ligga kvar sen när man kommer till en sal så är högtalaren spräckt 

där och liksom sönder där och det gör att man tappar, när det inte 

funkar saker och ting så blir det att man kanske ofta går tillbaka till en 

undervisning som man vet alltid fungerar var jag än är. (Lärare 6 19/5-

16) 

 

Lärare 7 menar att i och med att det blir tydligare med elever som har olika 

diagnoser sätter det större press på läraren att variera sin undervisning och 

att IKT faller in under den kategorin men någon ren IKT satsningen har 

läraren ej uppmärksammat.  

 

Lärarnas upplevelser av hur IKT har utvecklats under tiden som de varit aktiva 

är liknande med varandra. De flesta lärarna menar att det har varit en enorm 

utveckling men att det går långsamt. Det tar för lång tid innan det sker något 

märkbart. Lärare 2 uttrycker sig att  
Det händer ju väldigt väldigt mycket och skolan är ju seg. Men och det 

är ju så i skolans värld alltså det kommer något nytt och sen tar det 

några år sen kanske vi hakar på det där med smartboards och allt har 
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kommit men det är inget som riktigt får fäste tycker jag så att lärare 

tröga eller skolledningen kanske borde jag vet inte implicera alltså ta 

och göra ett bättre, göra det bättre för lärarna lätt tillgängligt och 

utvecklingen kan vara jättegod men sen så halkar skolan lite efter. Det 

finns mycket man kan göra men sen så får man inte resurser eller 

utbildning i det som kanske jag saknar mest. Utvecklingen har varit 

jättegod så det finns ju men det är kanske mer det att man inte räcker 

till. Ja mina timmar måste ändå aven om det att man har ganska 

mycket övertimmar så måste de ändå fördelas på något sätt och sen att 

jag på egen hand utanför arbetstid mellan rättning och allt ska sitta och 

gå någon utbildning själv alltså det funkar inte. Så utvecklingen är jätte 

positiv men vi halkar efter. (Lärare 2 27/1-15) 

 

Lärare 5 menar även hen att utvecklingen varit enorm, från tavelkritor till att 

Powerpoint inte duger längre.  

  

Lärare 4 visar också hen en stor förändring när det kommer till IKT utveckling i 

skolan. Läraren förklarar hur det var på en skola hen har arbetat tidigare och 

jämför med skolan hen arbetar på nu. Hen säger att  
Hade ju inte ens en lärardator själv och då fick man ju skriva upp sig 

hos vaktmästaren för att få en medievagn som det hette då där man 

fick, då fick man en rullvagn med dator och kanon så man kunde visa 

på den vanliga vita tavlan då. Så det är rätt stor skillnad. Där var det ju 

jätte omständigt och göra och då var det så att dem eleverna som 

behövde mycket extra hjälp så dem kunde ju få som ett pedagogiskt 

hjälpmedel, en egen dator annars så fanns det inte. Så det är ju en 

jättestor skillnad. (Lärare 4 4/2-15) 

Det är ju en kraftig utveckling från att inte ens läraren fick ha en egen dator till 

att alla elever har en dator som de kan använda till skolan”.  

 

Lärare 7 förklarar följande på frågan om utveckling av IKT under tiden du varit 

lärare, ”Ja jag tror inte det har med tiden utan det har med området att göra alltså 

vilken skola jag jobbar på, vissa kör ju väldigt webbaserat vissa kör väldigt mycket 
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så, vissa kör fortfarande traditionellt med läroböcker, jag har varit på båda ställena 

och har inte varit där tillräckligt länge för att avgöra vilket som fungerar bäst”. 
 

Lärarna har lyft fram problematiken om att eleverna går in på andra sidor som 

de inte skall vara på under lektionstid till exempel Facebook och då blev jag 

nyfiken om lärarna har försökt att integrera sociala medier i undervisning. 

Vissa elever försöker integrera sociala medier medan andra lärare väljer att 

inte göra det. Lärare 2 förklarar att skolan har en officiell Facebook som 

eleverna är vän med och på så sätt kan information ges till eleverna snabbt, 

dock påpekar läraren att de inte kan tvinga sina elever till att ha Facebook och 

då har de sin lärplattform som grunden. Lärare 3 har gjort ett aktivt val att inte 

ha ett Facebook konto som eleverna kommer åt utan om eleverna vill komma i 

kontakt med läraren får de maila till den vanliga mailen. Dock använder hen 

sociala medier för att söka efter material som är användbart till 

undervisningen.  

 

Lärare 5 har jobbat för att integrera social media med skola genom att skapa 

ett specifikt Facebook konto kopplat till undervisningen, hen har Twitter och 

Petrest kopplat till eleverna. Läraren anser dock det är svårt då det hela tiden 

uppkommer nyare versioner som eleverna snabbt börja använda mer och 

mer. Läraren beskriver det så att ”Facebook blir väl mer och mer på utgående 

känner jag, färre elever använder det ordentligt. Så att ja sociala medier absolut jag 

försöker men ibland så känns det som att jag började lite sent med det”. Lärare 1 

har involverat sociala media i undervisning till och med så mycket att en av de 

största tidningarna i området har gjort skrivit en artikel om det. Hen har skapat 

en Facebook grupp för sina elever där hen lägger upp all möjlig information till 

eleverna. Denna grupp är det bara läraren och eleverna som kan se och 

saker som hen lägger upp kan vara elevhälsoenkäter till att påminna eleverna 

om ett prov eller liknande.  
 

6. Analys och slutsatser  
Jag har valt en teori skriven utifrån Bogatic som belyser begreppet generation. 

De intervjupersoner som var med i denna undersökning ligger mellan åldrarna 
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från sen 20 tidigt 60. Det som Bogatic belyser i sin text är att generation 

skapas utifrån historiska händelser samt utav ålder. Författaren menar att det 

skapas en ny generation efter ca 30 år och utifrån det har jag intervjuat 

personer som tillhör två olika generationer. I teori avsnittet ar Bogatic hänvisat 

till Phil Abrams som menar att erfarenheter spelar en stor roll för generationer. 

Det är något som min studie även visar då det är den äldste läraren och en av 

de yngre som är mest aktiva med IKT. De har störst erfarenheter av 

användandet av IKT i undervisningssammanhang.  

 

Samhällsutvecklingen spelar även en stor roll för generationen. Bogatic 

skriver om att generation ofta skapas av traumatiska händelser. Dock vill jag 

lyfta fram att samhället utvecklas även i det tysta utan traumatiska händelser 

och IKT är något som hela tiden utvecklas. Det är viktigt att lärare följer med i 

denna utveckling och håller sig uppdaterade för att på så sätt kunna utveckla 

undervisning och lyfta in ytterligare och mer välutvecklad IKT i 

undervisningen. Erfarenheter och ett intresse har en märkbar betydelse för 

IKT då åldern visade sig ha en mindre betydelse av vilka lärare som nyttjar 

IKT på största sätt.  

 

Den tidigare forskningen har visat att det har lagt stora resurser under en 

längre tid till att utveckla IKT i skolan, en av de stora satsningar var ITis som 

började 1970 och framåt. En av lärarna var med i denna satsning men ansåg 

att de inte inkluderade eleverna vilket heller inte var syftet utan syftet med ITis 

var att utveckla kompetensen hos lärare. De flesta menar att utvecklingen av 

IKT tar lång tid och som en lärare sa att datorer bara kastades ut till eleverna 

sen lades ansvaret på lärare som kanske inte alltid hade rätt kompetensnivå. 

För att det skall bli en bra utveckling och att teknologin skall användas på ett 

bra sätt behöver lärare ha kompetenser kring IKT. För att utveckla 

kompetenserna menar Tebelius, Aderklou & Fritzdorf att det finns tre faktorer 

som är viktiga. De tre faktorerna är Fungerande teknik, Man vet vad man skall 

ha tekniken till och att det finns en fungerande dialog om erfarenheter mellan 

lärare. För att lärare skall ha fungerande teknik så behövs det ytterligare 
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resurser till att utveckla detta då det är en av de större hinder och nackdelar 

som de aktiva lärarna har stött på. Om lärare skall veta vad tekniken skall 

användas till så behövs det en kompetensnivå som idag är för låg hos vissa 

lärare, och en dialog mellan lärare är något som lärare får utveckla på varje 

arbetsplats.  

 

I undersökningen får jag en uppfattning om att lärarna lätt skyller ifrån sig om 

att de inte har fått någon fortbildning, det finns inte resurser till IKT och om de 

har resurser får de dra in på något annat. Det kan mycket väl stämma men 

det finns även ett ansvar hos lärarna att kanske på egenhand skaffa sig 

kunskaper kring hur IKT kan användas.  

 

Den tidigare forskningen visar även att lärarutbildningen lägger ner för lite tid 

för att utbilda framtida lärare kring IKT. Ottosson skriver att lärare använder IT 

för att lägga ut information till studenter och studenter använder IT för 

informationshämtning. Detta syns i undersökningen att aktiva lärare främst 

använder IT som en plattform för att dela information och dokument medan 

eleverna har en dator för att kunna söka fakta. Teknologin har även varit ett 

viktigt verktyg till elever som har läs och skrivsvårigheter då de kan få texter 

upplästa för sig.  

 

Frågeställningarna som jag haft till undersökningen är:  

• Använder lärare IKT i sin undervisning och i så fall vilken utsträckning?  

• Vid vilka tillfällen används IKT? 

• Vilka sorters av IKT är lärarna bekanta med och vilken form av IKT 

anser lärare att eleverna får störst nytta av?  

• Finns det några skillnader mellan lärare t.ex. ålder?  

 

Mina intervjuer visar att aktiva lärare idag använder sig utav IKT i 

undervisningen samt att den används på daglig basis. Vilka speciella tillfällen 

som lärare väljer att använda IKT beror på situation och om det har något att 

tillföra undervisningen, det finns med andra ord inget bestämt område som är 
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bäst lämpad att inkludera tekniken i undervisningen. Däremot finns det 

tillfällen då lärare väljer att avstå tekniken, dessa tillfällen sammanfaller oftast 

vid provresultat sedan visar det sig även att om en elev inte sköter sig när de 

använder tekniken så tar läraren ett beslut att det inte skall användas. Lärarna 

menar att om eleverna inte använder tekniken till rätt saker behöver de inte 

heller använda tekniken till fel.  

 

När lärarna pratar om hur IKT gynnar elever är det vanligt att eleverna har en 

funktionsnedsättning till exempel läs och skrivsvårigheter och på så sätt 

gynnas de genom att få texter upplästa för sig. Lärarna är bekanta med den 

vanligaste tekniken som gynnar IKT till exempel dator, Ipads och 

smartboards. 

 

Det jag märkte i mina intervjuer som förvånade mig väldigt mycket var att den 

äldsta läraren och näst yngsta är de lärare som har störst erfarenheter och 

kunskaper kring IKT och även de lärare som är mest intresserade av 

teknologin som kan användas i undervisningssammanhang. Det som studien 

visar då är att vilken generation en individ tillhör inte är beroende av varandra 

när det kommer till IKT i undervisningen utan vikten ligger vid det personliga 

intresset hos individen. Dock är urvalet så pass tunt att det inte går att dra 

generella slutsatser, det kan trots det tunna urvalet illustrera en spännvidd av 

intresse inom IKT hos aktiva lärare.  

 

Till min undersökning har jag valt att använda mig utav en kvalitativ metod 

med hjälp av intervjuer. Jag valde att göra intervjuer för jag ville ha en djupare 

förståelse av hur aktiva lärare arbetar med IKT i undervisningen. Det hade 

även fungerat att använda enkäter för denna typ av studie men det är lättare 

att föra en dialog och ha möjlighet att ställa följdfrågor till en person mitt emot 

dig än tolka ur svar på papper.  

 

Resultatet från mina intervjuer visar att lärare dagligen använder sig av IKT i 

skolan på ett eller olika sätt. Vad just förkortningen IKT står för är det få lärare 
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som har full koll på men de vet på ett ungefär vad det kommer att handla om. 

Av de sju lärare som jag har intervjuat i min undersökning så är det en väldigt 

stor skillnad på erfarenheterna kring IKT och IT i undervisningssammanhang. 

Alla lärare arbetar med någon typ av plattform där de har möjlighet att lägga 

ut dokument och dela information till sina elever, denna plattform är även ett 

ställe där eleverna skickar in sina uppgifter. Intervjuerna kom att handla 

väldigt mycket av dessa plattformar och det var något som jag inte hade 

räknat med från början. Mina egna erfarenheter är att jag som elev mejl in 

eller lämnar in mina uppgifter i pappersform. Jag var inte heller förberedd på 

att IKT skulle underlätta lärarnas arbete så pass mycket som de gör allt från 

att organisera uppgifter till att kontrollera elevernas närvaro.  

 

De vanligaste formerna av IKT som lärare använder i undervisningen är film, 

Powerpoint och radioklipp. En lärare har dock gjort hela sin undervisning 

beroende av teknologi då hen undervisar utifrån en modell som kallas för 

flippat klassrum vilket innebär att eleverna kommer förberedda till lektionen. 

Denna modell bygger på att läraren spelar in sin föreläsning så får eleverna 

kolla på den innan lektionen och på så sätt kan de istället arbeta med andra 

uppgifter på lektionstid istället för att ha genomgångar. Ytterligare ett 

arbetssätt via IT som lärare använder sig utav är spel, dessa spel verkar ofta 

vara utformade som ett frågespel.  

 

Syftet till att IKT används i undervisningen är som ett förstärkningsverktyg 

menar lärarna. De belyser även vikten av att om det inte är till någon fördel att 

integrera tekniken med undervisningen behöver man inte använda det. 

Lärarna kan inte svara på om det finns en sorts IKT som gynnar elever bättre 

än andra, en lärare menar att en varierad undervisning är tillvägagångssättet 

för att nå ut till eleverna. Hen menar att elever lär sig på olika sätt och därför 

är det viktigt med en varierad undervisning.  

 

Kompetensnivån inom IKT som lärare anser sig ha är väldigt varierande trots 

att de menar att det används dagligen. Undersökningen visar att generellt sätt 
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så måste kompetensnivån kring IKT höjas för lärare. I tidigare forskning har 

de lyfts fram flera olika exempel på detta, dels att lärarutbildningen varit dålig 

på att ge lärarstudenter verktyg för att använda teknologi som pedagogiska 

verktyg men även för aktiva. Tebelius m.fl. skriver om tre olika faktorer för en 

lyckad implementering av IKT i skolan. De tre faktorerna är fungerande teknik, 

att lärare vet vad man skall ha tekniken till och att det finns en fungerande 

dialog om erfarenheter mellan lärare. Då behövs det resurser till fungerande 

teknik, utbilda lärare vad man kan ha tekniken till sen krävs det att skolor och 

lärare aktivt arbetar med IKT. En gemensam faktor mellan de lärare som 

anser sig ha goda kunskaper kring IKT och mellan de som anser att de skulle 

behöva förbättra sina kunskaper är att de som anser sig ha goda kunskaper 

har även ett personligt intresse för IKT medan de som anser sig behöva 

förbättra sina kunskaper saknar detta intresse.  

 

De hinder som lärare har stött på när de arbetar med IKT är främst att 

tekniken inte fungerar och då blir det enligt Tebelius m.fl. ingen bra 

implementering av IKT i skolan. Problem med tekniken är det största 

problemet som lärare nämner sedan finns det ytterligare ett som framkommer 

och det är elever som missköter sig. Lösningen som lärare 1 och 5 menar är 

att få eleverna inse det viktiga samt att ha intressanta lektioner så de inte vill 

använda tekniken till annat.  

 

Tallvid har skrivit om hur lärare väljer att bortgå från IKT i undervisningen och 

IKT främst blir ett hjälpmedel med administration och kommunikation mellan 

vårdnadshavare och lärare. Detta är även något som går att utläsa ifrån 

resultatet av intervjuerna då det finns lärare som ser IKT som ett problem i 

undervisningssammanhang och att de istället använder IKT som ett 

kommunikationsredskap mellan lärare – elever och lärare – vårdnadshavare.  

 

Utvecklingen med IKT i skolan har varit enorm menar alla lärare, från att ha 

tavlor till att kunna ha sina föreläsningar inspelade så eleverna får kolla på det 

hemma är ett stort steg. De menar att det tar lång tid innan skolan får in ny 
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teknik och att de ligger efter samhället men att det har varit en stor skillnad 

från när de började till idag. IKT är ett enormt hjälpmedel för att nå ut 

kunskaper till fler elever. I läroplanen under ämnets syfte står det ”Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt 

arbete med hjälp av varierande uttrycks- former, såväl muntligt som skriftligt 

samt med hjälp av modern informationsteknik” s.66. Här kommer någon form 

av IKT in på ett obligatoriskt sätt i undervisningen då eleverna skall ha 

möjlighet att presentera resultat i olika variationsformer. 

 

7. Sammanfattning 
Uppsatsen som till en början skulle undersöka hur lärare arbetar med IKT i 

historieundervisning har istället kommit att undersöka hur IKT blir ett verktyg 

för lärare både i undervisningssammanhang men även för att underlätta det 

generella arbetet.  

 

Stora satsningar har gjorts under tidens gång och görs fortfarande för att 

utveckla IKT inom skolans värld. Det finns enligt tidigare forskning främst tre 

viktiga aspekter som krävs för en lyckad implementering av teknik i skola. 

Fungerade teknik, veta vad tekniken skall användas till samt en dialog om 

erfarenheter mellan lärare. Vissa menar även att lärarutbildningen måste bli 

bättre då nyexaminerade lärare inte har tillräckliga kunskaper kring hur teknik 

kan användas som pedagogiska hjälpmedel. Utveckling av människor har 

skett hela tiden och sker fortfarande för att vi skall effektivare kunna ta till oss 

nya kunskaper. Teknologi är en vardag för många och då skall det även 

finnas i skolorna.  

 

Jag har valt att använda en kvalitativ undersökning med kvalitativa intervjuer 

som metod. Detta gjordes för att försöka uppnå djupare kunskaper kring hur 

lärare arbetar med IKT i undervisningen samt det övriga arbetet. Jag har valt 

att intervjua sju stycken lärare från olika delar av landet för att få en så stor 

spridning som möjligt. Sju intervjuer är inte det mest optimala så därför är det 
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en liten stärkning att alla sju lärare är från olika delar av landet. Som teori har 

jag utgått från Bogatic och begreppet generation.  

 

Resultatet visar att IKT används i väldigt stor utsträckning av lärare. Det visar 

även att majoriteten av lärare anser att de behöver bättre kunskaper kring IKT 

och vilka program som kan vara användbara. De hinder som lärare stöter på 

är främst problem med tekniken och att deras nätverk är för klena.  
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9. Bilagor  
 
 
9.1 Intervjufrågor  
 

1. Hur tolkar du begreppet IKT? 

2. Använder du dig av IKT i din undervisning? 

3. Ja – Hur använder du IKT i undervisningen? Nej – Varför inte?  

4. I vilken utsträckning använder du dig av IKT i undervisningen? 

5. Finns det något speciellt tillfälle du använder dig av IKT? Vilka? 

6. Hur upplever du att eleverna gynnas av IKT?  

7. Hur ser du på din kompetens inom ämnet IKT? 

8. Har ni någon vidare utbildning kring IKT?  

 

Vilka svårigheter anser de att det finns 
 

9. Vilka hinder har du stött på när du arbetat med IKT?  

10. Vad finns det för fördelar med IKT? 

11. Vilken sorts av IKT brukar du arbeta med?  

12. Finns det någon speciell sort inom IKT som är gynnar eleverna mer än 

andra?  

Erfarenheter och satsningar kring IKT 
 

13. Vad har ni för erfarenheter med IKT?  

14. Vad har ni för resurser här till IKT?  

15. Har det varit några speciella satsningar?  

16. Hur upplever du att utveckling med IKT varit under tiden du varit lärare?  
 


