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kommunikationsteknologi) av lärare i den svenska skolan. I detta arbete innefattar begreppet 
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1. Bakgrund 

IKT är förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Den norska forskaren 

Arne Trageton, pedagog och lärarutbildare anser (2006) att IKT är den benämning på 

tekniska hjälpmedel som kan hjälpa lärarens syfte till variation och fungera som ett stöd i 

dennes dagliga arbete i skolan. Exempel på dessa stöd är datorn med olika mjukvaror som 

kan stimulera inlärningen. Skolan bör enligt Trageton (2006) anpassa sin pedagogik och 

metodik efter de möjligheter som finns för att se till att eleverna får en god utbildning. 

Betydelsen av att kunna använda sig av IKT som lärare i ett kontinuerligt 

informationsflöde framhålls både i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 94) och i de olika kursplanerna för ämnena där datorer 

beskrivs som hjälpmedel och inte som mål i sig (Trageton, 2006). 

 

Skolverket (2005) visar i Lpo-94 ett par punkter som kan kopplas till IKT som läromedel: 

 

 ”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver.” 

 ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.” 

 ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2005). 

 

Utredaren Torbjörn Skarin arbetar på Metamatrix AB, som är ett anaysföretag, fick på 

uppdrag av Myndigheten för skolutveckling (2007) granska ett antal studier som har 

gjorts inom området IT i skolan.  En av de studier som Skarin granskade heter 

Benchmarking Access and Use of ICT och startades av Europeiska kommissionen 

(2006).  

 

http://www.skolverket.se/sb/d/468#paragraphAnchor1
http://www.skolverket.se/sb/d/468#paragraphAnchor1


6 

 

Den visar att alla skolor i Sverige har tillgång till datorer och uppkoppling till Internet 

men att den största mängden av lärare i den svenska skolan inte använder datorn i 

någon vidare utsträckning i deras undervisning (Benchmarking Access, 2006).  

 

I denna uppsats kommer IKT att stå för lärarens datoranvändning med dess olika 

funktioner i klassundervisningen.  

 

2. Syfte/Frågeställningar 

Då vi utbildar oss till att undervisa barn i de yngre åldrarna i ämnet engelska, finner vi det 

intressant att studera hur de tekniska hjälpmedlen, som innefattas i begreppet IKT, 

används i just engelska utlärningen på skolorna. Genom detta examensarbete vill vi ta 

reda på: 

 

Vilka faktorer som kan vara styrande när lärarna i engelska i årskurs 4-7 använder IKT?  

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Tillgång till IKT i skolorna 

Under hösten 2008 genomförde Skolverket en stor enkätundersökning kring IKT-

användningen samt tillgången till IKT i skolan (Skolverket, 2009). Enkäter skickades ut 

till skolledare, rektorer samt lärare i grundskolan och vuxenutbildningen. Bakgrunden till 

varför man genomförde denna studie var att man på uppdrag från regeringen tidigare 

hade genomfört en kartläggning av IKT i den svenska skolan (Skarin, 2009). Studien 

utfördes med ett urval av lite drygt 20 frågor och dessa var baserade på tidigare 

enkätundersökningar genomförda av Skolverket. Frågorna från enkäten var riktad till 

rektorer i grundskolan och de öppna frågorna från de sammanställda rapporterna från 

skolverket (Skarin, 2009). Tre kommuner var med i undersökningen: Botkyrka kommun, 

Göteborg stad samt Simrishamns kommun. Från varje kommun intervjuades skolledare 

från central nivå samt rektorer på två skolor från varje kommun. Torbjörn Skarin skrev en 

studie som heter ”Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan” (2009) där 

han utredde vad som hade sagt i Skolverkets rapport om IKT- användningen i skolan. 
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Skarin arbetar som utredare och har i sin text behandlat Skolverkets rapport om 

uppföljning av IT-användning och IT-kompetens från 2009. Dessa två källor har tagits 

med för att ge en kort samlad bild av enkätundersökningen.”Redovisning av uppdrag om 

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

(2009) visar resultat av vad lärare och rektorer har sagt.  Personerna som deltog i den här 

studien har gett sin bild av hur deras kommun och skola fungerar (Skarin, 2009). De olika 

verksamheterna är organiserade på olika sätt i de olika kommunerna och detta gjorde det 

svårt att göra en direkt jämförelse av hur exempelvis tillgången av pedagogiskt IT-stöd 

såg ut. Även andra skillnader så som valet av teknisk utrustning (stationära respektive 

bärbara datorer), förekom. Trots detta fanns det fortfarande möjlighet att titta på och dra 

slutsatser av det man jämförde (Skarin, 2009). 

 

3.2 Slutsatser från den nationella undersökningen 

Skolverkets nationella undersökningar visar att behovet av IT-utrustning och IT-verktyg i 

de kommunala skolorna är stor (Skolverket, 2009). Faktorer som upplevdes påverka de 

kommunala skolorna var: gamla datorer, tillgången till teknisk support samt tillgången på 

datorer (Skarin, 2009). Lite drygt 55 procent av de tillfrågade lärarna i den kommunala 

grundskolan och den fristående grundskolan har tillgång till dator på lektionstid medan 

ungefär 30 procent svarar att de ibland har tillgång till dator (Skolverket, 2009). Vid 

frågan angående IT-stöd och support svarade cirka 50 procent av de tillfrågade rektorerna 

att de upplever att skolan får omgående hjälp beträffande IT-support (Skarin, 2009).  

 

Den nationella undersökningen åskådliggör att 55 procent av de kommuner som blev 

tillfrågade att vara med i undersökningen hade en plan att införskaffa IT-utrustning 

(Skolverket, 2009). Det vanligaste är att varje enskild skola har en egen IT-plan. Däremot 

förekommer det sällan att skolor delar sina IT-planer med andra skolor. 

 

3.3 Positiva respektive negativa effekter med IKT-användandet i skolan 

Jonas Gustafsson är universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och 

skriver i KK-Stiftelsens skriftserie ”Läroverktyg, om erfarenheter och forskning kring 

digitala läromedel och datorstött lärande” (2005) att skolan har förändrat sin syn på 

lärande. Datorisering har gjort en genomgripande inverkan där man ofta belyser vikten av 
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att genom en datorstyrd miljö. Fördelar som läraren kan finna med IKT som läromedel är 

att eleverna gynnas av ett individuellt arbetstempo där dem kan fokusera på de faktorer 

som har betydelse för deras skolgång vilket också underlättar lärarens arbete. Datorn ses 

som ett verktyg för information med konstant tillgång till ny kunskap och som skapar nya 

mänskliga interaktioner och ett nytt tänkande. Läraren kan med hjälp av den nya tekniken 

bringa liv åt äldre existerande läromedel men också få idéer som kan utvecklas till nytt 

undervisningsmaterial (Gustafsson, 2005). 

 

I sin avhandling ”Upplevelser av kommunikation och lärande i datorbaserad miljö” 

(2006) studerar universitetslektorn Kathe Ottosson från högskolan i Kristianstad 

studenters och lärares upplevelser av arbete och kommunikation i en miljö där datorn 

används mycket. Hon skriver att datoranvändningen har medfört en förändring i 

relationen mellan elev och lärare där eleven i vissa fall frågar datorn om hjälp istället för 

läraren. Även om forskning inom området för IKT inte ger något klart besked angående 

starka, positiva effekter vid datorstöd undervisning kan IKT komma att öka variation i 

undervisningen och möjliggöra att information blir mer lättillgänglig och aktuell 

samtidigt som kommunikation och skrivande underlättas (Ottosson, 2006).  

 

Under perioden 1991-1998 genomfördes en utvärdering av lärande med IKT där två 

begrepp skapades (Ottosson, 2006). Då eleverna skall arbeta med ett projekt, vilket inte 

är möjligt att genomföra utan ett tekniskt hjälpmedel, kallas detta för ”Lärande med 

teknik”. Här ses teknologin som ett medel för att skapa gynnsammare förutsättningar för 

kontakter med andra. Nästa term heter ”Lärande av teknik” där man ska se tekniken som 

ett stöd för att utveckla individens kognitiva förmåga efter att hon/han integrerat med 

teknologin som varit verktyget i detta fall (Ottosson, 2006). I Gunilla Jedeskogs bok 

”Datorer, IT och en förändrad skola” (1998) har det genomförts en studie på vad man gör 

med datorerna i klassrummen i årskurs 5. I studien har hon bland annat utgått från 

inlärningsaspekten och där hon har ställt lärare frågan om varför man ska använda sig av 

IKT i skolan? Svaren hon fick var att datorn och IT bidrar till en stark variation i 

undervisningen. Eleverna blir motiverade till att göra nya saker samt att en 

individualisering sker. Datorn och IT har gett undervisningen ett nytt innehåll och har 
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medfört till ett annorlunda arbetssätt. Lärare beskriver datorns roll som väsentlig och kan 

användas som ett komplement till den traditionella undervisningen där den omfattar ett 

laborativt och undersökande arbetssätt (Jedeskog, 1998). I studien gör man generella 

påståenden om att själva skrivandet befäster kunskaper, skrivglädjen är den stora 

drivkraften och att undervisningen blir effektivare då läraren får mer tid till den enskilde 

eleven. I anslutning till detta hävdar många lärare att det snart inte finns några gränser för 

vad man kan åstadkomma med IKT i klassrummet (Skolverket 1999).  

 

3.4 Elevers respektive lärares kompetens kring IKT 

I en studie som har gjorts av Skolverket och som framförs i rapporten ”Skola i utveckling 

- verktyg som förändrar” (1999) är skolledare, lärare och elever på 48 olika skolor i 

någorlunda enighet om att skolan måste följa samhällets förändringar där tekniken 

utvecklas och därför måste man satsa på införandet av IT i undervisningen. Man menar 

också att på vissa skolor är det en demokratisk rättighet att alla elever får möjlighet att 

skaffa sig de IT-kunskaper som framtiden kräver och inte enbart de elever som har 

datorer hemma. För att underlätta elevernas arbete prövar lärare i landet runt om olika 

metoder att använda IT exempelvis genom att producera stenciler, prov, presentationer 

och olika sätt att genomföra lektioner.  Vidare skriver man i rapporten ”Skola i utveckling 

- verktyg som förändrar” (1999) att den datorbaserade undervisningen i språkämnena är 

på god väg att bli ett vanligt inslag. Det är ett billigt och effektivt sätt att träna sina 

språkkunskaper på, man kan på ett enkelt sätt leta information eller skriva till elever i ett 

annat land. Skolverket (1999:72) ställer en tänkvärd fråga, ”Leder IT till någon verklig 

förändring?” Är det bara en illusion att IKT bidrar till framsteg, förnyelse och 

förbättringar? Tid till att utveckla sina kunskaper inom detta område är något lärare vill 

ha för att kunna utveckla sig inom sitt yrke men om detta sker utöver deras ordinarie 

arbetstid kan motivationen för detta komma att sjunka. 

                                                                                                                                               

”E-learning Nordic” (2006) genomförde en studie i Finland, Sverige, Norge och Danmark 

med fler än 8000 deltagare som bestod av elever, lärare, rektorer och föräldrar i grund- 

och gymnasieskola. Studien som genomfördes visar på den stora potential som IT har. 

Resultatet är liknande bland de lärare som integrerar ett stort antal teknologiska verktyg i 
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sin undervisning. Studien visar vidare att många lärare inte använder IT för att tillföra nya 

former av undervisningsmetoder där eleverna på ett nytt sätt tillgodogör sig kunskap (E-

learning Nordic, 2006). Istället använder lärarna IT som ett stöd för den traditionella 

undervisningen och eleverna tar emot och använder sig av kunskapen. Studien visar 

också att IT förser och bidrar med stora möjligheter för lärarna att differentiera och 

anpassa inlärningen till fördel för varje elev. 

 

4. Teori 

“Postmodernity means many different things to many different people. It means a life that 

looks suspiciously like a TV serial, and a docudrama that ignores your worry about 

setting apart fantasy from what really happened” (Bauman, 1994:7).  

 

Postmodernitet är enligt Zygmunt Bauman ett sinnestillstånd av dem som har för vana att 

reflektera över sig själva, att rannsaka sitt eget innehåll och rapportera vad de hittade. 

Zygmunt Bauman är en sociolog som har varit verksam i England under stora delar av sin 

karriär. Bauman är professor i sociologi på Leeds universitet. Bauman skriver i sin bok 

”Intimations of postmodernity” (1994) att postmodernitet är en seger över den moderna 

kulturen, en seger över det moderna samhället som hade som uppgift att skapa egna 

möjligheter genom att vidga samhällets gränser (Bauman, 1994).  Han redogör även i sin 

bok ”Det individualiserade samhället” (2001) att det är i den postmoderna världen som 

män och kvinnor formar sina livsvillkor. I den postmoderna världen uppmuntras ett slags 

lärande som våra gamla skolor och anor inte är rustade för att hantera, ett sätt som kan 

strida mot det traditionella utlärningssystemet. Bauman problematiserar utbildningen och 

det som han anser vara en kris i systemet. Han anser att skolans funktion är förlegad i 

dagens samhälle då skolan och institutionerna inte är redo för förändring (2001). Vi valde 

att ha med postmodernitet som teori därför att IKT är ett relativt nytt sätt att förmedla ut 

kunskap på och postmodernitet talar för förändringar. Ur ett utbildningsperspektiv kan 

man koppla vad Bauman skriver om postmodernitetens kamp och seger över det 

dåvarande systemet när man tittar på hur läraren väljer att arbeta i skolan. Man kan tänka 

sig att lärarens kamp över det traditionella sättet att undervisa på styrs av en inre kraft 

som vill ha förändring. Man kan också tänka sig att läraren inte är medveten om denna 
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förändringskraft utan låter den få agera i det dolda. Postmodernitet förklaras bäst som ett 

fenomen enligt Bauman, vilket omkullkastar gamla, trygga samhällsstrukturer och 

principer samt tron på de ”gamla sanningarna”. Istället splittrar fenomenet sanningen, 

omkullkastar regerande ideal och normer så att de blir dekonstruerade, den stödjer ett liv 

utan sanningar, normer och ideal. Begreppet är ofta beskyllt av att inte vara positiv och 

som inte önskar att vara detta (Bauman, 1994). Demolering är det enda jobbet 

postmodernitet är bra på och kan utföra och är den enda konstruktion den känner till. 

Postmodernitet hävdar själv att uppgiften den utför är av det positiva slaget, en 

konstruktiv kraft som har stärkts med tiden den fått verka. Dess arbete beskrivs ungefär 

som en byggarbetsplats där postmoderniteten rensar upp efter moderniteten (Bauman, 

1994).  

 

Andy Hargreaves är pedagog vid The Lynch School of Education, Boston College i USA. 

I sin avhandling ”Läraren i det postmoderna samhället” (1998) skriver han att det som 

genererar förändringsmönster i dagens skola, är samhällets utveckling där det råder två 

krafter: modernitet och postmodernitet.  

                                                                                                                                             

Hargreaves (1998) skriver vidare att verka som lärare kan innebära stora problem då 

samhället lever i den postmoderna andan där världen utanför skolan är komplex, osäker, 

snabb och informationen är komprimerad. Däremot kan arbetet på skolan vara starkt 

förankrad i traditioner och kontinuitet vilket kan skapa utmaningar för lärarna då de 

känner att de vill ha en större kunskap. Enligt Hargreaves (1998) är detta både positivt 

och negativt då förändringar är problematiska och medför förändringströtthet och en 

intensifiering av lärarens arbete. Om skolan är arenan där två krafter möts, moderniteten 

och postmoderniten, krävs det att skolan med dess lärare kan förändras och utvecklas för 

att eleverna skall kunna utmanas och stärkas på bästa sätt (Hargreaves, 1998). I och med 

övergången till det postmoderna samhället, blir tiden även här en central faktor i lärarens 

arbete då tiden för läraren är ett medel för möjligheter där vissa lärare kan finna en 

trygghet med en tidspress men även begränsningar som ett tyngande hinder för somliga 

(Hargreaves, 1998). IKT kan bidra till att läraren får tiden att räcka till då man förstärker 

ett budskap och förmedlar en kunskap på ett lättare och mer effektivare sätt än vad 



12 

 

tidigare, traditionella läromedel har bidragit till (Hargreaves, 1998). Ett exempel på detta 

är att man genom datorn kan träna elevernas kunskaper genom att använda olika sinnen 

så som att låta eleverna få använda sig av mikrofon och prata in och sedan lyssna på sin 

egen röst. Denna undervisningsform kan bidra till att eleverna snabbare lär sig uttal.  

 

5. Metod  

Vårt val av metod baserar sig på hur vår frågeställning och syfte är utformade. Vi har valt 

att använda oss av en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer. En 

halvstrukturerad intervju beskrivs enligt Annika Lantz (2007) som en öppen sådan där en 

viss struktur finns i form av exempelvis frågeområden eller teman. Jan-Axel Kylén 

(2004) menar att i mindre styrda intervjuer är det viktigt att låta den intervjuade få tala 

fritt kring frågan som ställs för att man som intervjuare senare kan styra samtalet för att få 

reda på det man ursprungligen vill ha fram. Vi har valt att använda oss av denna typ av 

intervju då intresset ligger i att ta reda på lärarens personliga åsikter och arbetssätt då vi 

anser att deras kunskaper och upplevelser berikar vårt arbete och ger insikt i hur arbetet 

med IKT används i skolan.  

 

6. Urval 

I valet av intervjupersoner bestämde vi oss för att intervjua engelsklärare i den 

kommunala grundskolan för de yngre skolåldrarna. Sammanlagt genomfördes sju 

intervjuer där alla lärare arbetar på grundskolor i en medelstor svensk kommun. De sju 

intervjupersonerna var alla kvinnor vilket inte var förutbestämt. Statistiken från läsåret 

08/09 (Skolverket, 2010) visar att kvinnor utgör 75,2 procent av antalet lärare i 

grundskolan. Dessa intervjupersoner kommer att ha fiktiva namn i fortsättningen av 

detta arbete efter att en avidentifiering är genomförd (http://siris.skolverket.se). 
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7. Lärarna 

Läraren Sofia jobbar som klasslärare på en åldersblandad skola sedan 1994. Hon 

arbetar i en 4-6 klass. Skolan är en ganska stor skola med närmare 300 elever, det är 10 

klasser totalt.  

 

Veronica är utbildad 1-7 lärare i grundskolan i svenska, so och engelska och började 

jobba för 15 år sedan. Hon undervisar i svenska och engelska för årskurserna 6-9 på en 

f-9 skola med estetisk profil.  

 

Den tredje klassläraren Klara är utbildad engelsk - och SO-lärare på högstadiet men 

jobbar nu i en 5-6 klass på en relativt liten skola där hon har jobbat i en termin.  

 

Läraren Sara är utbildad som 1-7 lärare i engelska, matte, no och bild som tillval. Hon 

började jobba 1995 och har jobbat på sin skola i 6 år snart. Hon är klasslärare i en årskurs 

4. 

 

Kajsa arbetar som klasslärare i årskurs 6 i grundskolan. Hon undervisar i matematik och 

har nu under det gångna året läst en engelskkurs med IKT som ett moment. Hon har 

jobbat på skolan i 11 år.  

 

Matilda är klasslärare för årskurs 5. Hon har jobbat över 10 år på sin skola.  

 

Klassläraren Anna är utbildad till mellanstadielärare och har jobbat som 4-6 lärare på 

hennes nuvarande skola i 12 år. Hon har huvudansvaret för engelska och matematik. 

 

8. Verktyg 

I vår uppsats har vi samlat in material från intervjuer som har en tematisk ingång i form 

av samtalsrubriker där intervjupersonen tilldelats en intervjuguide (se bilaga). Vi valde att 

arbeta fram en strukturerad intervjuguide som resulterar i att intervjun blir tematiskt 

upplagd och där det lämnas utrymme för ett öppet svar från den responderande. Öppna 
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frågor är enligt Bryman (2006) väsentliga då intervjupersonen kan använda sina egna ord 

och där utrymme för oväntade svar kan ta plats vilket kan leda till att samtalet inte följer 

en planerad struktur. Denna intervjuguide tilldelades alla de sju intervjuade personerna. 

Intervjuguiden består utav tre teman som kretsar kring vilka faktorer som kan påverka 

henne i sitt användande av IKT. Dessa tre teman är tillgång, användning och slutligen 

kompetens. Förutom intervjuguiden valde vi att använda oss av inspelningsutrustning i 

form av en Iphone då vi kände att de framtida transkriberingarna av intervjuerna lättare 

skulle genomföras. Tekniken fungerade ypperligt under alla intervjutillfällen. Samtidigt 

som intervjun spelades in antecknades det stödord för vår egen skull ifall tekniken i 

värsta fall skulle haverera, likväl om någon fråga uppstod som kunde ställas vid ett senare 

tillfälle under intervjun.  

 

9. Genomförande 

Vi genomförde samtliga sju intervjuer tillsammans där vi turades om att ställa frågor och 

skriva stödanteckningar. Vi kontaktade intervjupersonerna via telefon och bestämde ett 

möte efter hur deras schema såg ut. Väl vid tidpunkten då intervjun skulle genomföras 

informerade vi den intervjuade om vad vårt syfte var med intervjun och hur pass lång tid 

intervjun rimligtvis skulle ta att genomföra. Det centrala i intervjun var att den 

intervjuade skulle känna sig trygg och bekväm för att vi skulle få subjektiva och ärliga 

svar och denna atmosfär skapades bäst då intervjuerna fick äga rum i lärarnas klass- och 

grupprum. I slutet av varje genomförd intervju läste vi upp en sammanfattning om vad 

som hade sagts och om den intervjuade hade några frågor alternativt korrigeringar. 

Intervjuerna ägde rum mellan 2010-02-09 och 2010-02-16. Intervjuerna tog i snitt 30 

minuter att genomföra och vi fick vara ostörda förutom vid två tillfällen då elever var 

tvungna att gå igenom den plats där vi satt. Vi fick också tillfälle att kolla på respektive 

skolors datorer och program samt att några elever vid en skola vänligen visade oss vad de 

arbetade med på datorn.  
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10. Bearbetning av intervjuer 

När alla intervjuer hade genomförts började vårt arbete med att transkribera 

inspelningsmaterialet. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant för att på så vis 

inte gå miste om något som skulle kunna tänkas vara viktigt. Eftersom transkribering 

tar lång tid att genomföra underlättades jobbet av att vi var två personer som arbetade 

med att transkribera de sju intervjuerna. De svar vi fick fram kategoriserades och skrevs 

ut enligt utformningen av intervjuguiden vilket gjorde vårt arbete strukturerat.  

 

11. Vad styr lärarens val av att använda IKT i sin undervisning? 

Tillgång, användning och kompetens 

 

Under detta kapitel följer en redogörelse av den empiri vi har samlat in. Resultatet 

kommer att introduceras med en huvudrubrik med vår frågeställning som utgör grunden. 

Varje lärares svar presenteras var för sig.  

 

11.1 Läraren Sofia 

Klassläraren Sofia har tillgång till tre datorer, två i grupprummet och en inne i 

klassrummet. Hon har en interaktiv tavla med kanon (projektor) där hon kan visa 

strömmande filmer från AV-media. ”Jag tycker dock att det är för få datorer på skolan 

och hade önskat mig fler”, säger Sofia. Datorerna på skolan är relativt nya med en bra 

standard. Skolan som Sofia arbetar på har tillgång till IT-support från kommunen som 

kommer och servar datorerna då och då. ”Barn lär sig på olika sätt, vissa måste lyssna, se 

och känna och att kunna visa något på tavlan på ett lätt och smidigt sätt är bara till 

fördel”, säger Sofia. ”Det finns många pedagogiska program som är lätt att använda. Man 

kan individualisera lätt. Jag ser många fördelar med det.” Hon använder datorn som ett 

hjälpmedel och Internet som ett komplement till mycket i sin undervisning, bland annat 

använder hon sig av strömmande media via datorn så som Youtube och hon använder sig 

också av skrivprogrammet Word.” Det mesta av våra handlingar sköts via datorn 

exempelvis IUP (Individuell utvecklingsplan) och man tjänar mycket tid av detta 

arbetssätt.” Sofia vet inte hur mycket tid hon lägger ner på användandet av IKT. Förutom 

datorn använder hon digital kamera där de tar bilder från klassfester och klassresor som 
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de gör till bildspel som föräldrarna kan få se. Idag krävs det enligt Sofia mer och mer från 

läraren när det gäller kunskapen inom användandet av IKT. Sofia tycker att det finns 

mycket mer som hon kan lära sig. ”Fullärd som lärare är något jag tycker man aldrig blir. 

Det finns alltid nya saker att lära sig, det är mest tiden som ska räcka till. Jag är en 

handledare, finns det någon som behärskar en sak bättre så fram med dem och låt dem 

visa istället. Det finns ingen prestige i detta för mig. Jag är säkert bättre än dem på vissa 

andra saker.” En central sak som Sofia har märkt, sedan hon började undervisa, är att 

hennes elevers engelskkunskaper har utvecklats väldigt mycket och detta beror enligt 

Sofia helt klart på Internet och tevens naturliga del i barnens vardag men om detta beror 

Internet och inte till Sofias eller andra lärares förtjänst på skolan får stå oklart. 

 

11.2 Läraren Veronica 

På Veronicas skola anser hon att de har väldigt få datorer men att tillgången till att 

använda dem är ganska stor men ibland räcker dem inte till eftersom det är ett högt tryck 

på dem. ”I mitt klassrum har jag tre datorer som vi alltid kan använda sen finns det 

datorer i varje klassrum förutom i slöjdsalen.” Veronicas skola har IT-support som 

kommer och hjälper dem i jämna mellanrum samt att Veronica har två kollegor som har 

stor kompetens inom IT. För Veronica är IKT ett verktyg som hon likställer på samma 

sätt som att använda sig av pennan, papper, kroppen och samtalet. Veronica anser att IKT 

ska ingå som en naturlig del i hennes undervisning där de bland annat analyserar bilder 

och jobbar med digitala historier, tittar på strömmande filmer från AV-media, hon visar 

texter för eleverna på den interaktiva tavlan och använder sig av olika språkprogram på 

Internet exempelvis ”British Council”. 

                                                                                                                                            

”Informationssökning använder vi självklart, vi har realiakurser där de får en 

frågeställning de ska söka på Internet för att ta reda på saker.” Veronica vill gärna lära sig 

själv genom att mixtra och pröva sig fram. ”Om man ska vänta på att gå en kurs till 

exempel där man går igenom alla finesser finns det risk att man inte kommer ihåg detta 

sen när man ska använda det i undervisningen. Kompetens nog för att våga prova det har 

jag, kompetens för att kunna allt har jag dock inte”. Hon berättar att det handlar om vårt 

förhållningssätt som lärare för man kan aldrig bli fullärd då tekniken utvecklas hela 
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tiden.” Vi är så snäva i vårt tänkande som pedagoger att vi måste kunna innan vi gör 

något med eleverna.” Veronica anser att det viktigaste är att man vågar pröva och testa 

sig fram och inte blir hämmad i sin utveckling. Detta gäller både för elever och för lärare 

anser hon.  

 

11.3 Läraren Klara 

Klara menar att tillgången till IKT är väldigt viktigt för hennes undervisning då hon anser 

att man måste möta barnen i deras värld där datorn utgör en stor del. Hon har i sitt 

klassrum tillgång till interaktiv tavla och en stationär dator. ”Nu har jag mitt eget 

klassrum där jag nu har min egen interaktiva tavlan som alltid är igång varje dag så nu 

använder jag den mer än gärna. och jag kan på ett smidigt sätt visa saker via Internet som 

vi kanske läser om i böcker.” På skolan finns en datorsal med 15 datorer som är relativt 

moderna men om något skulle krångla med dem får de ringa efter IT-support som är 

oftast snabba på plats.  

 

Klara använder IKT 4-5 timmar i veckan i hennes undervisning. Klara berättar att via 

Internet kan hon på ett lätt och smidigt sätt visa saker för eleverna som de kanske läser 

om i böcker. ”De finns många elever som oftast inte alls har ens hört om vissa saker så då 

är det viktigt och bra att kunna visa detta för dem.” Klara berättar att de nu arbetar med 

att skriva brev på engelska och de går igenom grammatikövningar på den interaktiva 

tavlan. Här får eleverna även lära sig exempelvis kritisk granskning som är mycket 

viktigt att kunna senare i livet. De får mycket undervisning om hur man använder datorn 

på ett korrekt sätt. Förutom datorn och den interaktiva tavlan använder Klara sig av 

digitalkamera. Slutligen anser Klara att hon har allmänt bra kunskap gällande datorer men 

att man aldrig kan få nog av kunskap. ”Jag skulle alltid vilja lära mig mer men jag har väl 

bättre koll än vissa andra.”  

 

11.4 Läraren Sara 

Sara har på sin skola en ganska god tillgång av IKT. ”Jag kan inte klaga på tillgången 

utan den är god. Jag har två datorer i klassrummet som är uppkopplade till Internet och 

jag har även en utanför som är bra då jag endast har 14 elever i min klass.” Nästan alla 

klasser på Saras skola har en interaktiv tavla i deras klassrum. Hon och hennes kollegor 
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har under studiedagar prioriterat att lära sig om den interaktiva tavlan. Det som är 

bristvaror är dock tiden och utbildning inom IKT, anser Sara. Hon har gått kurser via AV-

media och också lärarlyftet och när det uppstår problem finns det en IT-pedagog som 

hjälper dem. När Sara påbörjade sin kurs i hur man använder IKT i engelskan så började 

hennes intresse för datorer och teknik komma igång. ”Jag fick möjlighet att lära mig om 

IKT, bland annat om den interaktiva tavlan som vi bara har haft i lite drygt ett år sen är 

det väldigt kul och ett intresse har funnits hos mig.”  

 

Sara tycker att det är viktigt att man inför teknik tidigt i elevernas skolgång eftersom 

datorn är till för både kommunikation och information. Sara använder datorn ganska lite 

än så länge i sin undervisning. ”Detta är första året jag använder IKT i min engelska 

undervisning och vi har bara 40 min engelska i veckan.” En hemsida hon dock gärna 

besöker är "British Council". ”Den webbsidan är kanon, där kan man få mycket tips och 

idéer på vad man kan göra.” Klassen har även en blogg på Internet där hon med sina 

elever skriver information om vad som händer på i deras klass och skola som sedan 

föräldrarna kan besöka. Sara använder datorn mycket i sin planering av lektioner. Ett 

exempel på detta är att hon gärna besöker ”www.lektion.se” för att få idéer till sin 

undervisning. Förutom datorn och den interaktiva tavlan tar Sara bilder med den digitala 

kameran. Sara känner att hon gärna vill ha mer kunskap i hur man använder IKT. ”Man 

går ju in i barnens värld där man möter dem i deras verklighet.” Sara känner att datorn 

ibland kan vara en avlastning för henne, en extra pedagog som hjälper till. Hon anser att 

lärare behöver tid till att använda det som de lär sig från olika kurser och att det är tiden 

man skulle vilja ha mer av. Sara berättar att hon och hennes elever förmodligen har olika 

kunskaper gällande datorn och dess användning. ”Barnen kan sin bit med spel och en del 

är duktiga med tekniken som kan komma och hjälpa mig ibland och visa mig datorn ur ett 

vidare perspektiv.” 

 

11.5 Läraren Kajsa 

Klassläraren Kajsa berättar att hennes tillgång till IKT har förbättrats men att det inte 

finns många datorer i klassrummen. ”I mitt klassrum finns det två datorer och sen har 

lärarna fått varsin bärbar dator som är tänkt som en ”jobbdator” där vi skriver allt viktigt 
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exempelvis IUP. Vi har fyra hyfsat moderna datorer i biblioteket där eleverna kan sitta 

och skriva, de får även datautbildning av bibliotekarien.” På Kajsas skola har alla 

klassrum interaktiva tavlor vilket hon anser är mycket bra. ”Vi har fått utbildning när det 

gäller den interaktiva tavlan men jag är fortfarande ganska ny på det.” Kajsa säger: ”Det 

finns ju kollegor som också kan väldigt mycket, man får hjälpa varandra.”  Lärarna på 

skolan har möjlighet till vidareutbildning i kurser som AV-media erbjuder. ”Nu sista året 

har jag läst en engelskkurs med IKT som ett moment och fick en rejäl kick av detta och 

tyckte att det var otroligt roligt så det är det som har fått mig att använda det nu när man 

har lärt sig alla roliga saker man kan använda i sin undervisning.” Kajsa har använt några 

sidor på Internet där eleverna får träna glosor och liknande, sånger och spel. Just nu 

arbetar Kajsa mycket med hörövningar i engelska. Hon säger att hon hittar otroligt 

mycket på Internet men att hon är fortfarande på nybörjarstadiet. Kajsa tycker att Photo 

story är mycket kul så förutom datorn är det digital kamera hon använder sig av.  

 

Kajsa anser att den kompetens hon besitter inom IKT bör förbättras. ”Jag har definitivt 

inte tillräcklig kompetens. Jag vill gärna ha mer vidareutbildning för att lära sig alla 

hjälpmedel som finns tillgängliga. Att sitta hemma och lära sig själv tror jag inte att jag 

klarar utan i så fall behöver jag gå en kurs där jag kan få bra hjälp.” Kajsa anser att har 

man inte en relativt god kunskap av datoranvändning kan detta vara ett hinder som kan 

resultera i att man väljer att inte använda sig av IKT i sin undervisning. ”Mina elevers 

kunskaper däremot är rätt stora tycker jag, men dock kan de inte alltid använda det de kan 

på rätt sätt utan använder det mest som lek.”  

 

11.6 Läraren Matilda 

På Matildas skola finns det interaktiva tavlor i ganska många av klassrummen och i 

anslutning till tavlorna finns det en modern dator till varje. Eftersom Matilda många 

gånger anser sig ha problem med datorn tycker hon att det är bra att skolan har tillgång 

till IT-support. ”Oftast är det många hinder som exempelvis att lösenord krävs för vissa 

program och sådant tröttnar man på tillslut.” Matilda har i sin vidareutbildning fått 

tillgång till AV-media kurser, men hon tycker att det inte räcker till. ”Man måste använda 

sig av det man har lärt sig för att man senare i praktiken ska kunna komma ihåg.” Hon 
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tycker att tiden är en bristvara då skolan prioriterar en mängd andra saker än just kvalitén 

av undervisningen. ”I engelskan har vi spelat in barnen när de talar engelska och vi har 

även filmat med webbkamera och det är mycket roligt för barnen att se sig själva och 

framförallt väldigt lärorikt att få höra sin egen röst när de talar.” Matilda använder sig 

också av Internet där hon ofta går in på webbsidan BBC Children. Med datorns hjälp 

använder Matilda också programmet Photo story där hon och barnen kan arbeta med ljud 

och bild som de själva har skapat. Hon anser däremot att det svårt för henne att använda 

IKT mer individuellt. Matilda använder sig ytterst lite av IKT. ”Någon timma per vecka 

blir det nog, inte i något speciellt ämne men skulle nog göra det om jag kunde snabbt och 

lätt slänga ihop något.”  

 

Matildas tycker att hennes kompetens är bristfällig. Hon har gått ett par kurser men skulle 

gärna gå fler för att hon ska kunna använda sig av kunskapen på bästa sätt. Mycket är 

tidsaspekten anser Matilda. ”Man måste jobba mer med det där, sen kan man utbyta 

erfarenheter med kollegor där man får råd och tips.” Hennes elever kan enligt Matilda 

spela spel, använda sig av Internet men menar att de inte kan mycket av datorns olika 

funktioner med skrivandet. ”De har svårt att fokusera, säger hon. Därför är det svårt att 

sätta dem själva vid datorn på ett program.” Matilda beskriver datorns värld som en 

djungel och detta finner hon vara ett stort problem då tiden man undervisar ska vara så 

effektiv som möjligt. ”Jag kan känna mig irriterad på mig själv när jag skall använda 

tekniken och den sviker mig vilket kan kännas pinsamt då man planerat något som 

kanske skulle ta fem minuter och som tar tjugo minuter istället.” Hon tycker att hennes 

skola är långt efter i utvecklingen när det gäller IKT-användningen då hon själv får lära 

eleverna hur man skriver i ett Word-dokument.  

 

11.7 Läraren Anna 

Klassläraren Anna anser att skolan hon arbetar på har underskott på datorer. ”Det är en 

bristvara. Skulle vi ha haft fler datorer skulle vi ha använt dem mera.” Det finns enligt 

Anna nio stycken datorer som årskurs 4, 5 och 6 delar på. Anna och hennes kollegor 

samarbetar för att det inte ska uppstå köbildningar vid datorerna då de har olika lektioner 

men detta har fungerat förvånansvärt bra, vilket är mycket kul säger Anna. ”Eftersom 
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tillgången ska vara så stor som möjligt för eleverna har vi skarpa regler kring vad man får 

använda datorn till och att man kan bli avstängd om inte dessa regler efterföljs.” 

Datorerna på Annas skola är i någorlunda standard men de används mest som 

skrivmaskiner enligt henne själv. ”En nackdel som är uppenbar är att när eleverna i 

årskurs 6 mailat hem sina läxor på e-post för att göra dessa hemma har deras Word-

program varit för nytt för att vi skulle kunna se dem här i skolan och sådana här saker kan 

ställa till det lite.”  

 

Annas skola hjälp med datorerna om det behövs men då får skolan ringa och be IT-

support att komma dit. Den interaktiva tavlan som Anna har i sin klass underlättar väldigt 

mycket och sparar tid berättar hon. Tidsaspekten är lite av en stressfaktor enligt Anna där 

allt får gå undan snabbt så att alla eleverna skall få chans till att använda datorerna. ”Man 

kan känna att tiden alltid är en resursfråga och det är svårt att hitta tid för att kunna 

uppdatera sig”. När det gäller vidareutbildning på skolan fick Anna och hennes kollegor 

utbildning av deras bibliotekarie med den interaktiva tavlan men vill man ha mer finns 

AV-media som erbjuder kurser, berättar Anna. När Anna för 8 år sen hörde det att det 

skulle finnas en projektor uppsatt i taket i varje klassrum med interaktiv tavla kändes det 

för henne som rena science-fiction. Idag säger Anna att IKT är ett arbetsverktyg som är 

oumbärligt. ”Det är ett hjälpmedel för mig och eleverna. Det är precis som penna och 

sudd och det kan ge jättestora vinster om det används på rätt sätt. En stor fördel med IKT 

är enligt Anna att eleven kan arbeta individuellt. Antal timmar Anna använder sig av IKT 

som läromedel är enligt henne själv i stort sett varje lektion. ”Jag brukar skriva in alla 

glosor på ett Word-dokument och detta är ett mycket lätt sätt att få med hela klassen och 

kunna visa alla vart man är i dokumentet istället för att behöva gå runt och peka.” Annas 

kompetens inom IKT är något som hon känner inte är i akut behov av uppdatering. ”Det 

känns som att på ett sätt spelar det inte någon roll hur mycket man lär sig. Det kommer 

alltid komma nya saker och känner man att man måste kunna mer och behöver då får man 

ju lära sig detta.” Hon känner inte något jättestort behov av någon ytterligare utbildning 

inom IKT för tillfället.  
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12. Resultat 

Det finns motsättningar i vårt resultat huruvida lärarna uppfattar sig själva som 

användare av IKT och deras bild är både positiv eller negativ. Detta påverkar i vilken 

utsträckning tekniken används. Utifrån resultaten vi har fått har vi kunnat urskilja två 

grupper av lärare som båda skiljer sig åt vad gällande inställningen till IKT. I vår analys 

vill vi försöka urskilja de tänkbara bakomliggande faktorer som kan påverka lärarnas 

inställning till IKT.  

 

Grupp 1 ställer sig väldigt positiv till de nya tekniska hjälpmedel som finns och använder 

sig ofta och i stor utsträckning av det IKT-material som finns tillgängligt, exempelvis 

Internet och sociala medier. Denna grupp påverkas inte så starkt av yttre omständigheter, 

exempelvis antal datorer, utan ser möjligheter med allt som finns tillgängligt. Deras 

inställning till IKT är positivt vilket kanske inte är så överraskande då man som lärare 

inte vill bli framställd som bakåtsträvare och motståndare av ny läromedelsteknik. Varför 

denna grupp gladeligen använder sig av IKT i sin dagliga undervisning tror vi kan bero 

på deras bakgrund i användandet av framförallt datorn. Vi tror att erfarenhet spelar stor 

roll då detta skapar trygghet och tron på sig själv vilket är av stor betydelse när man ska 

anamma något nytt.  

 

Grupp 2 använder sig av tekniken i en mindre utsträckning än vad grupp 1 gör. Gruppen 

befinner sig i en gråzon där lärarna vill lära sig nya saker men tycker inte att tekniken ska 

få ta över den traditionella undervisningen. Denna grupp känner också att de inte 

behärskar tekniken tillräckligt för att kunna implementera den i sin undervisning på ett 

mer fullständigt sätt. Denna grupp anser att tillgången till IKT- material så som datorer är 

bristfällig och att tiden till användning av IKT är alltför begränsad. Vi hävdar att deras 

inställning kan ha påverkats både av yttre omständigheter så som skolans ekonomiska 

situation men att deras kunskaper inom ramen av IKT- användandet är allt för bristfällig 

och detta i sin tur kan leda till ovanstående påstående om att de känner brist på tillgång 

och tid. Det faktum att lärarna i grupp 2 anser att deras teknikkompetens är bristfällig 

anser vi kan vara anledningen till att prioriteringen till att lära sig något nytt inom IKT 
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ofta läggs på is. Självförtroendet spelar den stora rollen i hur lärarna vill använda den nya 

tekniken.  

 

Vår undersökning visar att IKT som ett verktyg i lärarens undervisning är positivt och 

kan främja lärandet hos många elever om det används på ett tillförlitligt sätt, vilket 

samtliga av de intervjuade lärarna instämde till.  Gustafsson (2005) skriver att fördelarna 

med IKT är att det bland annat kan användas som ett individualiserande läromedel för 

eleverna och detta kan även spara tid för läraren i dennes arbete. Den empiri vi har samlat 

in vägledde till slutsatsen att man som lärare kan på ett enklare och mer lättillgängligt sätt 

dokumentera det pågående arbetet, skriva IUP (Individuell utvecklingsplan) och föra en 

aktiv kommunikation med kollegor och föräldrar om man använder datorn som ett 

regelbundet verktyg. Datorn förbättrar lärarnas arbete då undervisningen kan visualiseras 

och förtydligas på ett enklare sätt där också datorn kan vara som en extralärare i 

klassrummet.  

 

Enligt Andy Hargreaves (1998) kan läraren utsättas för stor påfrestning då han anser att 

läraren befinner sig i en gråzon mellan den traditionella skolan och det postmoderna 

samhället. Likaså försöker Bauman (2001) problematisera postmoderniteten ur ett 

skolperspektiv då han menar att dagens skola inte lever upp till samhällets förväntningar 

när det gäller utveckling och förändring men att det moraliska ansvaret hos människan 

inte kan avlägsnas. Dessa tolkningar anses kunna stämma in på hur läraren kan tänkas 

agera utifrån de förutsättningar som råder. Om man byter ut begreppet postmodernitet 

mot IKT och sätter in det i ett skolperspektiv kanske man kan förstå problematiken som 

ligger hos de flesta lärare. IKT är ett verktyg som ständigt kommer med ny förändring, ny 

information och nya sätt att lära ut på och detta verktyg kan ställa till problem för skolan 

och för de lärare som är tvingade att upprätthålla det traditionella utlärningssätt som då 

måste ändra sin inställning. Vårt arbete visar just på att problematiken med den nya 

tekniken existerar. En lärare påpekade denna svårighet på följande sätt: ”Det känns som 

att på ett sätt spelar det inte någon roll hur mycket man lär sig. Det kommer alltid komma 

nya saker”. En annan lärare uttrycker sig på följande sätt: ”Jag kan känna mig irriterad på 

mig själv när jag skall använda tekniken och den sviker mig vilket kan kännas pinsamt då 
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man planerat något som kanske skulle ta fem minuter men som tar tjugo minuter istället”. 

Trots att det kan uppstå tekniska problem anser våra informanter dock att IKT är ett 

spännande verktyg som skapar nya förutsättningar både för individen och för gruppen. I 

ämnet engelska fastslås det att samtliga lärare använder sig mest av Internet i anslutning 

till den interaktiva tavlan i deras engelskundervisning. Detta eftersom att det är ett 

smidigt och lätt sätt att få fram information och visa den för klassen. Hargreaves (1998) 

skriver att IKT kan bidra till att läraren får mer tid över till att förstärka sitt arbete och på 

så sätt kan denne, på ett effektivare sätt, förmedla kunskaper och detta är denna studie i 

samstämmighet med. Eftersom våra informanter kände att de var i behov av 

vidareutbildning inom IKT uppfattas deras kompetens som relativt begränsad vilket 

påverkar deras inställning till tekniken och användningen av den.  Två av lärarna kände 

dock att de inte var begränsade utav sin egen kompetens inom IKT samt att de vågade 

göra misstag och att de tog mycket lärdom av sina elever.  

 

Tiden och tillgången på datorer är de två stora hindren som denna studie visar existerar 

för att lärarna ska öka sin användning sig av IKT i arbetet med eleverna. De anser att 

tiden för att använda sig av exempelvis datorn under lektionstid ofta hindras av att man 

som lärare måste lägga tid till annat. Tillgången till datorer är begränsad enligt lärarna 

vilket leder till att den faktiska arbetstiden vid datorerna för varje elev är för kort för att 

lärarna ska känna sig tillfreds. Studien från E-learning Nordic (2006) visar på att de lärare 

som använder IT mest i sin undervisning upplever att de har den bästa effekten av det. 

Dock är det enligt Skolverkets enkätundersökning (2009) enbart 55 procent av de lärare 

som tillfrågades som har tillgång till dator på lektionstid och nästan 15 procent som inte 

alls har det. 

                                                                                                                                           

Skarins studie (2009) visar på att det är tillgången på datorer som är den bidragande 

faktorn till hur lärare väljer att arbeta i sina klasser. Vårt arbete visar på samma slutsats, 

med undantag från att det var också tiden som påverkade lärarnas val av att använda sig 

av IKT.  
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Skolans ekonomiska möjligheter och tidsramen spelar alltid stor roll i skolans värld. 

Lärarna själva kan inte alltid råda över detta då ekonomin ansvaras av rektorn och 

kommunen. Dock kan lärare visa på engagemang och vilja vilket kan leda till förändring 

och förnyelse i lärares utlärning. Valet av postmodernitet som teori visade sig vara väl 

fungerade för undersökningen då den belyste problematiken utifrån ett individuellt 

perspektiv och det var avsikten. Teorin var också väl fungerande då resultatet visade att 

tid och tillgång på datorer var de två större hindren som enligt lärarna påverkade dem 

mest. Vi tror att Baumans tanke om att skolans funktion i samhället är förlegad till viss 

del stämmer in i förklaringen till varför lärarna känner en brist på tid och tillgång till 

datorer. Självklart kan postmodernitet som fenomen kritiseras då alla inte är 

samstämmiga i att fenomenet existerar men i detta arbete utgjorde den en viktig 

komponent för vår slutsats. Vi anser att man måste ställa sig frågande till om IKT enbart 

bidrar till en förbättrad undervisning då det finns risk att lärarens ämneskunskaper blir 

lidande om läraren endast koncentrerar sig på det tekniska. Avslutningsvis vill vi säga att 

de resultat vi fick fram kunde ha sätt annorlunda ut om respondenterna hade varit män. Vi 

är av den åsikten att generellt sätt så har män ett större teknikintresse än kvinnor vilket 

också skulle kunna påverka användningen av datorn i skolmiljön.  
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Bilaga 

  

Intervjuguide 

 
1.  Bakgrund – Kan du berätta lite om din utbildning, yrke och arbetsplats? 

 

2. Tillämpning - Vad styr ditt val av att använda IKT i din undervisning? 

 

 Tillgång  

- Hur ser din tillgång till IKT ut på din skola?  

- Skolans inställning/resurser till IKT?  

 

 Användning  

-  Vad har fått dig att använda dig av IKT i din undervisning?  

 

- Hur använder du IKT i din engelskundervisning?  

 

- I vilken utsträckning använder du IKT? Antal timmar per vecka, på vilka typ av 

engelsklektioner? Använder du någon annan typ av utrustning förutom datorn i 

din undervisning?  

 

 Kompetens inom IKT-användandet 

- Anser du att din kompetens inom IKT är tillräcklig? Skulle du vilja ha 

vidareutbildning inom IKT och i sådana fall varför? 

 

- Vad anser du om dina elevers kunskaper beträffande datoranvändning? Tror du att 

dina elever har större kunskap än vad du har i hur man använder datorn?  

Hur ser du på det scenariot om eleverna har större datakunskap än du? 

 

  

 


