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ABSTRAKT 

Syftet för denna rapport är att undersöka gymnasieelever i Kalmars attityder gällande 

IKT i undervisningen, hur eleverna upplever att de själva respektive deras lärare arbetar 

med IKT, samt hur eleverna upplever skolornas satsningar på IKT. Den övergripande 

metoden för datainsamlingen har varit enkäter vars resultat sammanställts kvantitativt 

och presenteras i företrädesvis stapeldiagram. Den problematik som ligger till grund för 

rapportens frågeställningar är baserad på tidigare forskning inom ämnet. En fråga som 

flera forskare debatterar kring är huruvida IKT-kompetens borde ses som en 

basfärdighet, jämställt med att skriva eller räkna. Viss problematik kan även finnas i de 

tidigare satsningar inom IT-området som gjorts i skolan, då dessa satsningar ofta verkat 

fokusera på att köpa in nya tekniska hjälpmedel snarare än att motivera och utbilda 

lärarna att använda dessa. Ännu mindre har satsningarna på att få elever att använda IKT 

varit.  

 

Resultaten för denna studie skiftar något emellan de tre skolor som omfattades av 

datainsamlingen. Gällande elevernas attityder till IKT i undervisningen visar studien upp 

tydliga siffror på att elever anser att undervisningen blir både roligare och bättre med 

hjälp av IKT. Stor variation mellan olika undervisningssätt är något elever efterfrågar, 

och då med IKT-hjälpmedel som ingående element i denna blandning. Hur lärare arbetar 

med IKT verkar skifta mycket beroende på den enskilde läraren men det beror även på 

vilka förutsättningar som finns, det vill säga hur skolan väljer att satsa på IKT-

hjälpmedel. Resultatet på frågan om hur eleverna upplever sina respektive skolors 

satsningar på IKT skiftar mellan de tre skolorna, något som väcker diskussionen kring 

hur viktig egentligen skolans del i det hela är. En viktig slutsats som studien når är att 

det trots allt i slutänden mycket beror på hur läraren väljer att använda sig av den IKT 

som finns tillgänglig. En elev uttrycker denna tanke med orden: ”Onödigt att lägga ner 

pengar på hjälpmedel som lärarna inte använder sig av”. 
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1 INTRODUKTION 

En sak som alltid fascinerat mig är människans förmåga att nå nya tekniska 

landvinningar inom olika områden, det var inte minst detta intresse som fick mig att 

välja historia som ett av de bägge ämnen jag valt att i framtiden undervisa i. 

Tekniska landvinningar är dock kanske inte något man vanligen förknippar med 

lärarutbildningen, eller pedagogik över huvud taget. De utvecklingar som sker inom 

detta område har snarare för det mesta att göra med nya teorier och metoder som ska 

få barn och ungdomar att lättare ta till sig det man avser att lära dem. Detta till trots 

finns det idag en hel del teknik som påverkar skolvärlden, direkt eller indirekt. Några 

exempel på detta är datorer, tryckkänsliga skrivtavlor (till exempel smartboard) och 

inte minst Internet.  

 

Såhär i slutet av min lärarutbildning tänker jag tillbaka på de år jag utbildat mig, och 

inte minst på de olika skolor jag fått göra VFU
1
. Dessa skolor har skilt sig mycket åt 

på flera sätt, men en skillnad som varit lätt att iaktta har varit just deras inställning 

till IKT.
2
 De tydligaste skillnaderna är naturligt nog de skillnader som kan skönjas 

redan på ytan. Jag tänker på enkla saker som hur många datorer det finns per elev på 

en skola, hur många av klassrummen som har en projektor och så vidare. Jag har 

även upplevt andra, mindre tydliga, skillnader. Jag tänker här på saker som lärarnas 

inställning till användandet av IKT, eller hur skolans ledning arbetar för att hjälpa 

lärarna ta till sig den nya tekniken. Dessa skillnader har fascinerat mig och intresset 

för ämnet har växt till den grad att jag bestämde mig för att skriva mitt 

examensarbete om det. 

 

Undersökningen är relevant för alla som idag jobbar inom skolan eller som i 

framtiden kommer att jobba inom skolan. Anledningen är enkel, utvecklingen går 

framåt och skolan är en av de plattformar där detta syns som mest, troligen just 

eftersom man där arbetar med barn och ungdomar, det vill säga den grupp människor 

som så gott som all ny teknik i första hand vänder sig till. Anledningen till att jag valt 

att göra studien på elever på gymnasienivå är att det är på denna nivå jag i framtiden 

kommer att undervisa. Rapporten vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare 

samt lärarstudenter.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad gymnasieelever på de tre 

kommunala gymnasieskolorna i Kalmar anser gällande IKT i undervisningen, till 

                                                 

 

 

 
1
 VerksamhetsFörlagd Utbildning (förf. anm.) 

2
 IKT är en förkortning som kommer genomsyra denna rapport, så en förklaring kan vara på sin plats. 

Bokstäverna IKT står för Informations- och KommunikationsTeknik, förkortningen är en 
vidareutveckling av den mer bekanta förkortningen IT, som står för InformationsTeknik. (förf. anm.) 
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vilken grad de upplever att lärare använder sig av IKT i undervisningen på respektive 

skola, till vilken grad eleverna upplever att de själva får använda sig av IKT, samt i 

vilken utsträckning eleverna upplever att respektive skola satsar på IKT.   

 

1.2 Avgränsningar 

Av praktiska skäl har vissa avgränsningar har gjorts gällande vilka elever som ingår i 

studien. De elever som ingår i studien har gemensamt att de just nu läser något av 

ämnena religionskunskap eller historia, på någon av de tre kommunala 

gymnasieskolorna i Kalmar. Valet av dessa två ämnen grundades på att det är de 

ämnen jag utbildar mig i. 
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2 BAKGRUND 

Detta bakgrundskapitel syftar till att låta läsaren sätta sig in i ämnet för denna 

rapport. Här kommer en redogörelse för tidigare forskning inom ämnet att 

presenteras, samt även en historisk bakgrund till IT-utvecklingen i skolan, främst 

under 1990-talet. Några centrala begrepp för rapporten kommer även att förklaras.  

 

2.1 Begreppet IKT 

En kortare förklaring till begreppet IKT gavs redan i introduktionsdelen av denna 

rapport, därför syftar detta kapitel mer till att ge läsaren en bild av vad som menas 

med IKT sett ur denna rapports synvinkel.  

IKT är en förkortning som i fulltext står för Informations- och 

Kommunikationsteknik. Detta begrepp omfattar bland annat olika tekniska lösningar 

som underlättar kommunikation mellan människor, såsom Internet och 

mobiltelefoner. Begreppet står även för olika sätt att sprida och tydliggöra 

information, då oftast med hjälp av tekniska lösningar som till exempel projektorer 

och datorer. Inom skolans värld är bägge dessa förklaringar av IKT centrala. Internet 

är ett inslag i varje ungdoms vardag på ett eller annat sätt och i så gott som varje 

klassrum finns någon teknisk lösning som kan användas för att tydliggöra 

information. Exempel på detta kan vara projektorer eller tryckkänsliga tavlor av 

smartboard-modell, men även äldre verktyg såsom overhead-apparater eller bara en 

vanlig skrivtavla.  

 

2.2 IKT som basfärdighet 

Att utvecklingen går framåt är ingen nyhet i människans historia, men frågan är om 

något av de tidigare utvecklingssteg människan gått igenom har haft så stor inverkan 

på samhället som IT-utvecklingen. Roger Säljö anser att olika föremål, verktyg och 

andra hjälpmedel har varit centralt genom människans historia när det gäller just 

människans utveckling, Säljö benämner dessa ting artefakter.
3
 Säljös artefakttanke 

grundar sig i att nya redskap utformas efter de som redan finns, ett exempel på detta 

är de olika metoder och material som används för skrivkonst genom tiderna.  

Det som gör artefakter så centrala i kunskapsutvecklingen genom historien är att 

de är en viktig del av externaliseringen av mänskliga erfarenheter. Genom att 

skapa ting med specifika egenskaper lägger vi så att säga ut spår av mänskliga 

erfarenheter i människors vardagliga liv. I designen av artefakter byggs 

mänskliga kunskaper in i de ting vi omger oss med, och vi kan på så sätt använda 

oss av tidigare generationers erfarenheter utan att vi är medvetna om detta.
4
 

                                                 

 

 

 
3
 Säljö, Roger `Lärande i människans landskap´ i Rystedt, Hans & Säljö, Roger (red.) Kunskap och 

människans redskap: teknik och lärande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s.16 
4
 Säljö i Rystedt & Säljö  s. 16 
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Säljö menar med detta att användandet av de senast utvecklade redskapen är en 

förutsättning för lärande inom skolan. Olika traditionella redskap finns kvar och 

samsas med mer moderna i klassrummen, dock så är situationen mer komplex än att 

den endast kan lösas med fysiska ting. När diskussionen kretsar kring ett så abstrakt 

begrepp som kunskap menar Säljö att även undervisningsstilar måste förändras i takt 

med samhället. Tidigare mättes kunskaper genom kriterier som minne och förmåga 

att lösa problem utan redskap, så kallat ”i huvudet”. Detta, menar Säljö, är ett 

förlegat sätt att mäta kunskap som inte passar in i vår digitala värld. Verklig 

kompetens numera innebär inte att personer ska kunna saker utantill utan snarare att 

de ska ha kunskap i hur man söker fram den information som situationen kräver. Att 

klara av detta ger kravet att kunna behärska moderna artefakter.
5
 Diskussionen kring 

denna fråga förs även på andra håll. 

Många talar nu om att i informationssamhället krävs det en digital kompetens 

eller läsfärdighet, som en fjärde basfärdighet vid sidan av att läsa, skriva och 

räkna. Den innefattar dels att tillgodogöra sig digitalt presenterad information, att 

kunna använda datorer och programvara och att veta hur man söker information, 

dels att kunna bedöma vad man kan lita på, att kunna förstå texter och budskap 

på ett rimligt sätt, och att kunna sätta in dem i ett sammanhang.
6
 

 

Att använda IKT i undervisningen handlar inte bara om att hjälpa elever lära sig på 

ett annat sätt, det är även en viktig del i uppdraget att fostra eleverna till medlemmar 

av ett modernt samhälle. ”IT är något som hela befolkningen kommer i kontakt med, 

på samma sätt som radio och tv. Det är ett medium som slår igenom överallt, på alla 

nivåer.”
7
 IKT behöver alltså inte ses endast som ett externt verktyg utan även som en 

funktion för att möjliggöra deltagande på de digitala arenor som idag finns. 

Människor kan idag uttrycka sig inom medier som tidigare varit omöjliga att nå, men 

för detta krävs kunskap om tekniken. Patrik Hernwall skriver att numera”… har barn 

och unga också blivit beroende av IKT för att utvecklas till det 21:a århundradets 

kompetenta individer.”
8
 Diskussionen är inte unik för Sverige, det finns även 

exempel där man tagit diskussionen ett steg längre och gjort dessa förändringar som 

diskuteras. Tar vi vårt grannland Norge som exempel så finns det där numera fem 

basfärdigheter för samtliga ämnen sedan den nya norska läroplanen, L2006, kom ut. 

Dessa fem basfärdigheter är: att uttrycka sig muntligt och skriftligt, att läsa och räkna 

samt att kunna använda digitala verktyg för att producera, komponera och publicera 

texter.
9
  

 

                                                 

 

 

 
5
 Säljö i Rystedt & Säljö  s. 19 

6
 Folke-Fichtelius, Maria (red.) Lärande och IT. Carlsson bokförlag, Stockholm, 2009 s. 19 

7
 Folke-Fichtelius  s. 26 

8
 Hernwall, Patrik `Pedagogiska reflektioner över cyborgaren´ i Löfgren, Arvid & Mogren, Ragnhild 

(red.) Den digitala teknikens pedagogiska forskningserbjudanden – empiri metod teori, Stockholm 
Universitet, Stockholm, 2007 s. 24 
9
 Trageton, Arne, Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola, 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2005 s. 26 
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Vissa forskare söker även förklaringar till de svårigheter IKT verkar ha att ta plats i 

dagens skola, och drar där gärna kopplingar till samhället i stort.  

Informationsteknologin omskapar för närvarande många av våra dagliga 

aktiviteter. … Ibland talar man om dessa förändringar i övervägande positiva 

ordalag. Man fäster sig då vid hur teknologin underlättar många av våra 

aktiviteter. … Ibland beskrivs tekniken som något problematiskt, som gör oss 

beroende av aktörer som styr denna utveckling för sina egna, ibland suspekta, 

syften. Vi blir allt mer övervakade och många ser ett storebrorssamhälle i 

vardande.
10

  

 

I Maria Folke-Fichtelius bok Lärande och IT presenteras en hel del negativ kritik 

mot hur IKT-kompetens förmedlas i dagens gymnasieskola. Det är speciellt viktigt 

att betona betydelsen av kunskap inom informationsteknik, då det numera krävs 

inom i princip alla yrken.  Detta är speciellt viktigt då den nya indelningen i 

yrkesprogram och högskoleförberedande program antyder att just informationsteknik 

och språk kommer ges mindre fokus på yrkesprogrammen, en uppdelning som är 

förlegad. Denna uppdelning speglar inte yrkeslivet idag.
11

 Ett exempel på ett 

klassiskt praktiskt yrke som förändrats är yrket gjutare av block i lättbetong. Yrket 

har sedan 1940-talet förändrats från att vara ett tungt fysiskt arbete till att bli ett 

arbete där gjutaren mest har en övervakande roll medan datastyrda maskiner gör 

själva jobbet. Blocken däremot ser så gott som likadana ut nu som på 1940-talet. 

Trots förändringen i arbetsstil har gjutarna bibehållit sin yrkesstatus då de anpassat 

sig efter teknikutvecklingen.
12

 Ett annat, något mer teoretiskt lagt, yrke där IT haft 

stor påverkan är inom vården. Ett tydligt tecken på detta är att de manuella 

journalerna som fördes för hand idag är så gott som borta. Istället har dessa ersatts av 

elektroniska journaler, vilket innebär att en ytterst viktig del av vården numera sätter 

sin tillit till IT.
13

  

Patientjournalen kan beskrivas som ett nav i det dagliga vårdarbetet. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare och sjukgymnaster är några av de 

yrkesgrupper som måste dokumentera patienters vård. … Journalen används i 

alla rapporter mellan arbetslag och vid ronder. Den ligger till grund för varje steg 

i patienters vård
14

 

Att digitalisera journaler har inneburit stora tidsbesparingar, och därmed även 

ekonomiska fördelar för vården. Den elektroniska journalen är alltid tillgänglig och 

                                                 

 

 

 
10

Eklund, Ann-Charlotte, Mäkitalo, Åsa & Säljö, Roger `Organisera för lärande – IT-support som 
lärmiljö´ i Rystedt, Hans & Säljö, Roger (red.) Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s. 75 
11

 Folke-Fichtelius  s. 22-23 
12

 Folke-Fichtelius  s. 53-57 
13

 Winman, Thomas & Rystedt, Hans `Analoga dialoger om digitala patienter – IT och kunskap i 
arbete´ i Rystedt, Hans & Säljö, Roger (red.) Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s. 51-52 
14

 Winman & Rystedt i Rystedt & Säljö  s. 52 
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tar mindre plats än en journal i pappersformat, dessutom måste inte tid och lokaler 

avdelas för arkivering på samma vis längre.
15

 

 

2.2.1 Reform av läroplaner 

I skrivande stund pågår en reform av alla läroplaner i Sverige, på gymnasiet benämns 

detta Gy11
16

. På skolverkets hemsida går ej den nya läroplanen för gymnasieskolan 

att finna ännu, däremot finns den kommande läroplanen för grundskolan, Lgr11. 

Lgr11 kommer att börja gälla från 1 juli 2011
17

, och i den kan man bland annat läsa 

att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola … kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande”
18

. Mål har alltså, åtminstone för grundskolan, lagts till de nya 

läroplanerna, dock ej till den grad som i Norge där man lagt särskild vikt vid IKT 

genom att ge IKT statusen av en helt ny basfärdighet.  

 

2.3 Hur lärare och skolor kan arbeta med IKT  

I ett tidigare kapitel presenterades två yrken där IT funnit sin plats, och utvecklingen 

av yrket därmed gått framåt på olika vis. Just vilken plats IT, eller IKT, ska ha i 

skolans värld är en annan diskussion som förs bland forskare. Som läget är idag 

verkar skolvärlden ha problem att ta till sig IKT som en naturlig del, något vissa 

forskare ställer sig kritiska emot. I Lärande och IT kan vi läsa att det är både 

intressant och lite paradoxalt att kunskapen om hur man hanterar ny teknik främst 

förmedlats utanför skolvärlden. Detta med tanke på att utbildningssystemet under de 

senaste åren expanderat och utvecklats enormt, parallellt med tekniska framsteg som 

till exempel Internet.
19

  I samma bok talas det även om att den digitala världen, med 

IT och allt vad den innebär, inte ska ses som en konkurrent till klassiska företeelser 

som till exempel böcker. IT ersätter inte något, det lägger endast till en ytterligare 

dimension till det som redan fanns där, och gör det mer tillgängligt för fler 

människor att ta till sig.
20

  

 

Satsningar på IKT har skett vid flera tillfällen, något nästa kapitel kommer att 

beskriva närmare. Många skolor har satsat pengar på att ge lärarna baskunskaper om 

                                                 

 

 

 
15

 Winman & Rystedt i Rystedt & Säljö  s. 52-53 
16

 Läsaren bör vara medveten om att det vid de tillfällen kommande källhänvisningar nämner något 
om läroplaner menas de läroplaner som numera brukas i gymnasieskolan. (förf. anm.)  
17

 http://www.skolverket.se/sb/d/468#paragraphAnchor1 (2010-12-12) 
18

 Skolverket, Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 
och 2, 2010 s. 10 
19

 Folke-Fichtelius  s. 20 

20
 Folke-Fichtelius  s. 18 
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tekniska hjälpmedel som datorer, dock har man haft större svårigheter att klargöra 

syftet med användandet av IT i skolan. ”En svårighet har varit att få in 

informationstekniken som ett naturligt inslag i undervisningen, att man inte ska 

undervisa om informationstekniken, utan med hjälp av den.”
21

 Införandet av datorer i 

skolan väcker en del frågor just gällande syftet med datorerna. Ofta görs en 

uppdelning i skolvärlden mellan teoretisk och praktisk kunskap, en uppdelning som 

Mikael Alexandersson & Annika Lantz-Andersson hävdar ej kan göras när det gäller 

datorer. I vissa fall används datorn som ett medel för att lära sig något och ibland är 

det kunskap i att använda datorer som är tanken med övningen. Praktiskt kunnande 

som till exempel skrivteknik och ordbehandling blandas med teoretiskt kunnande 

som att behärska informationssökning eller att använda datorn som hjälpmedel vid 

redovisningar. Först när eleven behärskar både de praktiska och de teoretiska delarna 

lyckas de göra informationen till kunskap. Alexandersson & Lantz-Andersson talar 

om ”nödvändigheten av att se praktisk och teoretisk kunskap som två sidor av 

samma mynt.”
22

 

 

När det gäller synen på datorer och andra tekniska hjälpmedel har en förändring skett 

inom skolvärlden. Lars-Erik Jonsson menar att datorer tidigare betraktades som 

renodlade undervisningsmaskiner men att de numera snarare betraktas som redskap 

som kan användas av lärare eller elever. En vanlig tanke hos lärare var att elever 

skulle lära sig effektivare bara informationen presenterades på ett modernt vis, ”mer 

aptitligt” som Jonsson skriver. Pedagogiska lösningar såsom olika former av dataspel 

visade sig fungera sämre än tänkt då eleverna inte såg spelandet som en 

undervisningssituation utan endast som just ett spel.
23

 Just att få in IKT som en 

naturlig del av undervisningen är ett problem som Arne Trageton presenterar en 

lösning på; genom ämnesövergripande arbete. Trageton menar att IKT-kunskaper 

blir än viktigare när det handlar om att angripa ett tema från flera olika håll.  

…inte bara innehållet från skolämnena som kastar ljus över temat. 

Vardagserfarenheter och kollektiva, gemensamma erfarenheter är idag starkt 

präglade av informationssamhället och IKT-kompetens. Språklig, kreativ, social, 

praktisk och manuell kompetens, liksom undersöknings- och IKT-kompetens, 

krävs för att belysa temat eller ämnet.
24

 

 

                                                 

 

 

 
21

 Folke-Fichtelius  s. 23 
22

 Alexandersson, Mikael & Lantz-Andersson, Annika `konsten att göra någonting av något – myter 
om kunskapsbegreppets karaktär´ i Rystedt, Hans & Säljö, Roger (red.) Kunskap och människans 
redskap: teknik och lärande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s. 201-202 
23

 Jonsson, Lars-Erik `Pedagogiska praktiker och virtuella realiteter´ i Rystedt, Hans & Säljö, Roger 
(red.) Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s. 
125-126 
24

 Trageton  s. 15 
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2.4 IT-utvecklingen i skolan under 1990-talet 

Som tidigare diskuterats så verkar det som att läroplanerna är på väg mot någon slags 

förändring i riktning mot att ge IKT en större roll i skolan, detta kapitel är dock tänkt 

att mer ägnas åt just de satsningar som tidigare skett i skolan gällande IT och IKT. 

IKT är inte något mål i sig, som den stora satsningen i skolan under 1990-talet 

kan ge intryck av. Enligt läroplanerna bör IKT ses enbart som ett hjälpmedel 

eller ett läromedel som ska hjälpa eleverna att arbeta mot de mål som 

läroplanerna ställer upp.
25

 

 

IT i Skolan, förkortat ITiS, var en stor satsning på datorstödd undervisning i skolan 

under 90-talet. Denna beskrivning stämmer dock inte till fullo överens om hur ITiS i 

efterhand uppfattats, något som tydliggörs genom en utvärdering av projektet som 

utfördes 1999-2000.
26

 Enligt denna utvärdering uppfattade många projektet på olika 

vis, vissa såg det som en satsning på IT i stort, inte bara datorer, medan andra såg 

satsningen mer som ett sätt att försöka utveckla arbetslagssamarbetet på skolorna.
27

 

Ser man till de dokument som styrde projektet kan man till att börja med att se att 

projektet var skapat med arbetslaget och inte den enskilde läraren i centrum. 

Arbetslaget som helhet skulle kompetensutvecklas under så lång tid som arbetslaget 

själva ansåg sig behöva, ett riktmärke var dock cirka tre veckors heltidsstudier 

utslaget över förslagsvis en termin. Under denna tid hade även arbetslaget tillgång av 

en handledare under sammanlagt 15 timmar. Det hela skulle även utvärderas genom 

något slags loggboksskrivande.
28

 En av de mer banbrytande idéerna med ITiS-

projektet var att de lärare som ingick i projektet fick varsin egen dator, för att på det 

viset snabbare kunna ta till sig den teknik som de förväntades lära sig. Just denna 

satsning upplevde de flesta lärare som mycket positiv då de inte längre kunde 

använda ursäkten ”brist på datorer” för att undvika träning i IT. Andra lärare 

uppskattade också att de med en egen dator själva kunde ”få sitta och pilla” i sin 

egen takt. Att lägga pengar på datorer till lärare istället för att lägga pengarna på 

kurser i IT ansågs också som bra enligt lärarna, då de upplevde att kurser ofta var 

meningslösa.
29

  

 

ITiS-projektet som idé medförde ett antal olika aspekter, eller fördelar, som skulle 

leda till en bättre skola. En av dessa aspekter benämndes ”förändrat arbetssätt” och 

skulle innebära att lärares arbetssätt skulle bli mer mångfacetterat och varierat tack 

vare ITiS, bland annat skulle samarbetet i arbetslagen stärkas och användandet av 

                                                 

 

 

 
25

 Trageton  s. 13 
26

 Chaib, Mohamed, Bäckström, Åsa, Chaib, Christina ”Detta är bara början…” – erfarenheter och 
reflektioner från sex ITiS-arbetslag, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) AB, Jönköping, 
2001) s. 9-10 
27

 Chaib, Bäckström, Chaib  s. 10 
28

 Chaib, Bäckström, Chaib  s. 10-11 
29

 Chaib, Bäckström, Chaib  s.109-110 
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datorer som pedagogiskt verktyg ökas.
30

 Över lag så verkar lärare anse att dessa olika 

mål uppfylldes under ITiS-projektets tid. Framför allt ska samarbetet inom 

arbetslaget fungerat bra, även om vissa anser att IT-användandet inte var den 

avgörande orsaken till förbättringen. Den negativa kritik som lyftes fram mot ITiS 

gällande dessa aspekter handlar främst om att lärare upplevde att de saknade 

kunskaper att hantera de tekniska hjälpmedel, till exempel datorer, som behövdes för 

projektet. Kritik framfördes även gällande att skolor hade dålig och gammal 

utrustning.
31

 

 

Även om ITiS-projektet främst fokuserade på att få skolor att använda mer IT, samt 

att utbilda lärare att använda IT, fanns det mål som fokuserade på att elever skulle 

lära sig hantera den nya tekniken. Ett sådant mål var att elever skulle lära sig att göra 

redovisningar av arbeten med hjälp av IT-teknik. Detta mål menar dock Chaib, 

Bäckström & Chaib inte går att uppnå då lärarna själva inte fick utbildning gällande 

just multimediala presentationer. Flera lärare uttryckte besvikelse över just detta i 

utvärderingen av ITiS-projektet.
32

 Ett annat problem som lärare upplevde när det 

gällde elevers eget arbete med IT var att det var svårare att ha koll på eleverna när de 

arbetade med datorer jämfört med vanlig undervisning. Ett av problemen som lärare 

tar upp är att de inte kan kontrollera om elever själva skrivit sina arbeten eller om de 

kopierat fakta från Internet. Vissa lärare misstänkte även att elevers föräldrar hjälpte 

elever med hemuppgifter, något som nu blev svårare att kontrollera då eleverna inte 

längre lämnade in en handskriven text.
33

 

 

Under 1990-talet skedde även en enorm ökning i informationsflödet, något som 

Trageton menar till stor del berodde på bruket av bibliotek och Internet. Detta 

medförde även ökade krav på att kunna söka och hantera denna mängd information. 

Goda strategier för att kunna hantera de forum där informationen finns är en 

förutsättning för att kunna belysa ett ämnesområde, läroboken är inte längre ett av 

dessa forum hävdar Trageton. ”Läroboken blir i bästa fall en startpunkt. Bibliotek 

och IKT dominerar informationstillgången.”
34

 

 

 

                                                 

 

 

 
30

 Chaib, Bäckström, Chaib  s. 31-32 
31

 Chaib, Bäckström, Chaib  s. 32-41 
32

 Chaib, Bäckström, Chaib  s. 94 
33

 Chaib, Bäckström, Chaib  s.107-108 
34

 Trageton  s. 18 
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3 PROBLEM 

Den genomgångna litteraturen visar på att det finns ett problem gällande hur det 

arbetas med IKT i dagens skola. Åsikter verkar gå isär gällande hur skolor ska 

använda sig av IKT, om det ska vara ett mål i sig eller endast ett hjälpmedel på vägen 

mot olika ämnesmål. Vissa forskare menar att detta rimmar illa med den värld 

eleverna ska fostras som goda medborgare i, och de yrken de i framtiden ska söka. 

Mitt huvudsakliga intresse för denna studie, som tidigare nämnts i syfteskapitlet, är 

just att se på hur elever upplever problemet. Detta har lett mig fram till följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka attityder till IKT i undervisning har elever på kommunala 

gymnasieskolor i Kalmar? 

 Hur upplever berörda elever att lärare arbetar med IKT i undervisningen? 

 Hur upplever berörda elever att de själva får arbeta med IKT? 

 Vilka skillnader mellan berörda skolors sätt att arbeta med IKT går att se 

utifrån elevernas åsikter?  
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4 METOD 

I detta kapitel kommer metoden för datainsamlandet för denna rapport att redovisas. 

Kapitlet kommer handla om utformandet av det instrument som låg till grund för 

datainsamlandet samt valet av metod. De etiska överväganden som krävdes inför 

uppsatsskrivandet finns även redovisade i detta metodkapitel, liksom de val som 

gjordes gällande undersökningsgrupp. Slutligen presenteras hur datainsamlingen gick 

till samt hur resultatet bearbetades.  

 

4.1 Val av metod 

En vanlig fråga i ett tidigt skede av ett rapportskrivande är huruvida undersökningen 

som utförts är av ett kvalitativt eller kvantitativt slag. Jan Trost menar dock att en 

riktigt så enkel skiljelinje ej går att finna, utan att det snarare rör sig om åtta olika 

varianter, som i mer eller mindre grad lutar sig åt antingen det kvalitativa eller det 

kvantitativa hållet. En grundregel, enligt Trost, är att ord som längre, fler och mer 

innebär att man är inne på ett kvantitativt tänkande, medans en renodlat kvalitativ 

studie går att finna om man helt lyckats undvika dylika begrepp.
35

 För att återgå till 

Trosts åttagradiga skala menas att en undersökning alltid går igenom tre steg, där i 

varje steg ett val mellan kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt måste göras. 

Dessa tre val leder sedan fram till vilken av de åtta varianterna undersökningen har.
36

 

Det första steget enligt Trost är själva datainsamlingen, vilket i mitt fall får en 

kvalitativ ram då jag använder mig av frågor gällande elevers åsikter och attityder till 

fenomenet IKT i undervisningen. Vidare får steg två, kallat analys/bearbetning, en 

mer kvantitativ vinkling då jag här ämnar presentera de svar jag får genom diagram 

och procentsiffror. Det sista steget är tolkningen där min studie återigen gör en 

svängning åt det kvalitativa hållet då jag ämnar använda mina resultat för att 

diskutera en framtida utveckling inom fenomenet IKT i undervisningen. Följaktligen 

blir min studie en ”variant C” enligt Trosts system.
37

  

 

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och 

eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid 

beaktas.
38

 

 

                                                 

 

 

 
35

Trost, Jan, Enkätboken. Studentlitteratur, 2007 s. 18 
36

 Trost  s. 20-21 
37

 Trost  s. 21 
38

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
2003 s. 5 
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När jag betänker ämnet för min undersökning har jag svårt att se hur det skulle kunna 

ses som ett etiskt känsligt ämne, dock planerar jag att ställa enkäter till ungdomar 

inom skolvärlden och måste därmed ta hänsyn till dessa personers integritet.  

 

”Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.”
39

 Dessa fyra krav 

formuleras i ett antal huvudregler, vilka jag planerar att ta hänsyn till i mitt arbete. 

Nedan följer ett urval av dessa regler samt en kortare beskrivning hur jag ämnar 

arbeta efter varje regel.  

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall 

därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.
40

 

 

Eftersom jag planerar att utföra enkäter så måste jag ta hänsyn till denna regel. Detta 

gör jag enklast genom att för varje klass hålla en kortare genomgång där jag förklarar 

vad jag kommer att använda enkäterna till, och förtydligar att det är frivilligt att fylla 

i enkäten. 

 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 

I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om 

de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).”
41

 

Jag måste inhämta uppgiftslämnares samtycke, dock behöver jag ej bry mig om att 

kontakta vårdnadshavare då jag ämnar utföra min undersökning på gymnasieskolor.
42

 

Som jag redan nämnt kommer enkäten vara frivillig att fylla i, vilket kan tolkas som 

att de som väljer att fylla i enkäten ger sitt samtycke genom denna handling.  

 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna.
43

 

 

Även här måste jag vara tydlig från början vad som gäller för klasserna som ställer 

upp på att besvara min enkät. Respondenterna måste här vara på den säkra sidan att 

inga personuppgifter på något vis kan läcka ut. I min studie har jag löst detta genom 

                                                 

 

 

 
39

 Vetenskapsrådet  s. 6 
40

 Vetenskapsrådet  s. 7 
41

 Vetenskapsrådet  s. 9 
42

 Vetenskapsrådet  s. 9 
43

 Vetenskapsrådet  s. 12 
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att låta respondenterna vara anonyma, de behöver ej fylla i varken namn, något slags 

nummer eller ens kön på enkäten.
44

 Det enda jag kan veta är vilka klasser jag varit 

ute i samt hur många från varje klass som besvarat enkäten. Jag kommer förvisso att 

utföra enkäten i ett par klasser som jag tidigare mött och undervisat under VFU, men 

risken för att jag skulle lyckas identifiera någon elev på handstil bedömer jag som 

ytterst ringa.  

 

4.3 Instrument för datainsamling 

Detta kapitel syftar till att, för läsaren, beskriva det instrument för datainsamling som 

nyttjats för denna studie samt hur instrumentet utformades. Instrumentet i den form 

den delades ut till respondenterna finns att återfinna i Bilaga 1.  

 

Patel och Davidson tar upp två aspekter som är viktiga att betänka vid utformning av 

enkätfrågor, nämligen standardisering och strukturering. Enligt systemet som Patel 

och Davidson presenterar är min enkät av typen hög grad gällande både 

standardisering och strukturering, då jag använder mig av enkätfrågor med mestadels 

fasta svarsalternativ.
45

 Dock är mina frågor av typen rangordningsfrågor, vilket gör 

att respondentens åsikt styr svaret. Detta skulle enligt Patel och Davidson kunna 

innebära en något lägre grad av strukturering.
46

 

 

Den enkät som jag utformat innehåller till viss del frågor vars svar bäst presenteras i 

rangordningsskalor. Sådana skalor passar framförallt bra när enkäten behandlar 

attitydfrågor. 

Där
47

 finns inga givna lika stora intervall mellan skalstegen. Man kan uttala sig 

om att något är t.ex. större, högre, bättre än något som då i konsekvensens namn 

är mindre, lägre, sämre. Svarsalternativ till attitydfrågor är exempel på 

rangordningsskalor då de består av svaren ”mycket bra”, ”ganska bra” eller 

liknande.
48

 

Frågorna av rangordningstyp har jag valt att utforma utifrån modellen påståenden. 

Respondenten rangordnar till vilken grad han/hon håller med om påståendet, på en 

fem-gradig skala där mitten representerar en neutral punkt, respondenten har ingen 

åsikt i frågan. Jag valde en femgradig skala dels för att fler alternativ hade blivit 

svårare att presentera, samt att färre alternativ hade kunnat ge en felaktig bild då de 

flesta tenderar att kryssa närmare mitten desto färre alternativ som ges.
49

 Jag har valt 

                                                 

 

 

 
44

 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2003 s. 70 
45

 Patel & Davidson  s. 71-72 
46

 Patel & Davidson  s. 71 
47

 Gällande rangordningsskalor, (förf. anm.)  
48

 Trost  s. 19 
49

 Patel & Davidson  s.77 
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att avsluta enkäten med ett fält för ytterligare kommentarer, om någon av 

respondenterna skulle känna ett behov av detta. Enligt Patel och Davidson är detta 

praxis vid både intervjuer och enkäter, för att säkerställa att inte frågorna missat att ta 

upp något som respondenten upplevt som viktigt i ämnet. 
50

 

 

Patel och Davidson listar även ett antal typer av frågor som bör undvikas i enkät eller 

intervju. 
51

Jag har efter bästa förmåga undvikit dessa typer av frågor. Undantaget är 

fackuttrycket IKT, eftersom det är just kring detta uttryck min studie rör sig. Jag 

valde att här istället inleda enkäten med en kort förklaring av uttrycket.  

 

4.3.1 Instrumentets koppling till studiens frågeställningar 

Här ges en överblick till vilka frågor på enkäten som syftar till att besvara respektive 

frågeställning. 

 

 Vilka attityder till IKT i undervisning har elever på kommunala 

gymnasieskolor i Kalmar? 

o Behandlas av fråga 12, 14, 15 och 16. 

 Hur upplever berörda elever att lärare arbetar med IKT i undervisningen? 

o Behandlas av fråga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 18 

 Hur upplever berörda elever att de själva får arbeta med IKT? 

o Behandlas av fråga 1, 2, 3, 4, 17, 18 och 20 

 Vilka skillnader mellan berörda skolors sätt att arbeta med IKT går att se 

utifrån elevernas åsikter?  

o Behandlas av fråga 19 

 

4.4 Undersökningsgrupp 

En förutsättning för att kunna utföra en undersökning är att ha en 

undersökningsgrupp.
52

Gruppen för mitt intresse i denna studie är gymnasieelever vid 

de tre kommunala gymnasieskolorna i Kalmar, dessa är därmed min population.
53

Då 

                                                 

 

 

 
50

 Patel & Davidson  s. 73 
51

 Patel & Davidson  s. 74-75 
52

 Thank you Captain Obvious (förf. anm.)  
53

 Patel & Davidson  s. 54 
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det vore praktiskt omöjligt för mig att hinna med att utföra datainsamlingar bland 

alla dessa elever måste jag göra ett urval.
54

 

Efter samråd med handledare bestämde jag mig för att tre klasser från varje skola 

skulle utgöra en lagom undersökningsgrupp på totalt nio klasser. Denna siffra sjönk 

dock senare till sju klasser, men mer om detta i nästa kapitel. Mitt val av vilka 

klasser jag ville ha med i min studie baserades på de ämnen jag utbildat mig i, 

religionskunskap och historia. Vidare blandade jag gymnasieprogram så att jag från 

varje skola fick ta del av minst en klass med praktisk inriktning samt minst en klass 

med teoretisk inriktning. Totalt antal respondenter i min studie uppgick till 135. 

Fördelningen av dessa respondenter såg upp på följande vis: 

 

Skola 1: totalt 54 respondenter uppdelade i två klasser med praktisk inriktning samt 

en klass med teoretisk inriktning 

Skola 2: totalt 39 respondenter uppdelade i en klass med praktisk inriktning samt en 

klass med teoretisk inriktning 

Skola 3: totalt 42 respondenter uppdelade i en klass med praktisk inriktning samt en 

klass med teoretisk inriktning 

 

4.5 Process och bearbetning av resultat 

I denna del ämnar jag att kortfattat beskriva hur min datainsamling gått till från 

början till slut. Det första steget när jag väl bestämt mig för att min datainsamling 

skulle ske via enkäter var att börja konstruera enkätfrågor riktade mot gymnasielever. 

Dessa enkätfrågor testades i ett tidigt skede på andra universitetsstudenter i min 

närhet, för att få en andra åsikt om dessa.
55

 Jag skickade även enkätfrågorna till 

handledare för utvärdering. Efter respons från vänner och handledare gjordes några 

smärre omformuleringar av frågorna. Nästa steg var att kontakta lärare på de tre 

kommunala gymnasieskolorna i Kalmar, för att be om att få komma ut till deras 

klasser och dela ut enkäterna. Mitt mål i början var att få tag på tre klasser från 

respektive skola, totalt nio klasser, men på en av skolorna var det endast möjligt att 

få tag på två klasser, då schemat var alltför fullt inför jul. Inför min första 

datainsamling fick jag respons från min handledare på mina enkätfrågor och gjorde 

några ändringar. Jag gick sedan ut i en av mina avsedda klasser och utförde en 

datainsamling. Efter att iakttagit resultaten från denna klass, samt haft en träff med 

handledare och examinator omarbetades enkäten, jag har därmed valt att inte ta med 

resultaten från denna första datainhämtning och får istället se på denna inhämtning 

som en ”pilotstudie på en representativ grupp”
56

. Som den matematiskt talangfulle 
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55
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56
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redan räknat ut blev därmed min undersökningsgrupp en klass fattigare, totalt sju 

klasser.   

 

Vid själva datainsamlingarna var jag personligen närvarande vid samtliga tillfällen, 

vilket innebar vissa fördelar. Jag hade till exempel möjligheten att själv ge all 

information ut till respondentgrupperna, istället för att förlita mig på att respektive 

lärare gjorde detta. På detta vis kan jag vara säker på att alla respondenter fick den 

information som jag ville göra dem medvetna om inför datainsamlingen. 

Informationen jag gav ut omfattande bland annat en förklaring av förkortningen IKT, 

men det viktigaste i mina ögon var att alla respondenterna blev medvetna om att de 

var helt anonyma, samt att enkäten var fullt frivillig att fylla i. Endast en elev valde 

att lämna tillbaka enkäten tom. En annan fördel var att jag själv kunde se vilka IKT-

hjälpmedel som fanns tillgängliga i de klassrum eleverna hade sin undervisning i, 

samt att jag tog chansen att auskultera på de lärare som jag inte tidigare träffat. 

 

Resultaten av datainsamlingarna räknades samman för hand, uppdelat efter klasser 

och skolor. Resultaten sammanfördes sedan för att presenteras i främst stapeldiagram 

och även ett cirkeldiagram. En uträkning av medelvärden utfördes också i vissa fall, 

dessa värden är dock ej representerade i diagrammen, utan används endast som 

förtydligande faktor i resultatdelen samt i diskussionsdelen. De sammanräknade 

svarsfrekvenserna på respektive frågor går att återfinna i Bilaga 2.  

  



19 

5 RESULTAT 

Denna del av rapporten syftar till att presentera de resultat som inhämtats under 

datainsamlingarna. Instrumentet för dessa insamlingar har varit enkäter, samt till viss 

del observationer. Rubrikerna för denna del är baserad på de frågeställningar för 

rapporten som tidigare presenterats. Resultaten för varje frågeställning presenteras 

genom diagram, med tillhörande kommentarer.  

 

5.1 Vilka attityder till IKT i undervisning har elever på 

kommunala gymnasieskolor i Kalmar? 

 

Tanken med fråga 12 var att respondenterna skulle fylla i vilket av sätten som 

presenterades i fråga 5-11 de tyckte var det bästa sättet lära sig ett ämne som 

religionskunskap eller historia. Det som efterfrågades av respondenterna var ett 

alternativ, inte flera.
57

 Svaren blev varierande, vissa elever svarade med ett 

alternativ, andra elever svarade flera alternativ, några elever svarade inte alls och 

några elever skrev som svar att de tyckte att en blandning mellan flera, om inte alla, 

metoder är det bästa sättet att lära sig på. Vid en sammanräkning av hur många kryss 

de olika svarsalternativen fått blev totalsumman 183 svar. Som tidigare nämnts var 

det totala antalet ifyllda enkäter 135. Fördelningen av dessa 183 svar över de olika 

svarsalternativen gav resultatet att undervisningsalternativen ”Föreläsning” och 

”Film” toppade listan samtidigt som alternativen ”Overhead”, ”Lärobok” och 

”Projektor/dator” fick lägst resultat. I mitten finner vi alternativen ”Tavlan” och 

”Smartboard” på lika många procent. 
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 Bilaga 1 
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Tabell 1: Det bästa sättet att undervisa på
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På fråga 14 efterfrågades huruvida eleverna ansåg att deras lärare i religionskunskap 

och historia borde använda sig mer av IKT i undervisningen. Det alternativ som fick 

högst svarsfrekvens var 3 (neutral inställning). En av respondenterna besvarade 

påståendet med en femma, och skrev även kommentaren ”vår lärare använder redan 

mycket IKT, men det är alltid bra med mer”. 

 

 

Fråga 15 ämnade att undersöka om eleverna tyckte att undervisningen blev roligare 

med IKT, även här besvarade respondenterna påståendet på en femgradig 

attitydskala.
58

 Resultatet av denna fråga var en stigande kurva med flest respondenter 

som svarat att de helt höll med om påståendet. 
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 Bilaga 1 
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Tabell 2: Lärare borde använda mer IKT
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Tabell 3: Undervisningen blir roligare med IKT
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Fråga 16 ställde påståendet ”Jag tycker att undervisningen blir sämre om läraren 

använder sig av IKT-hjälpmedel”, alltså ett negativt ställt påstående. Resultatet på 

denna fråga blev att en stor majoritet, 91 av 132, av respondenterna inte alls höll med 

om påståendet.  

5.2 Hur upplever berörda elever att lärare arbetar med IKT i 

undervisningen? 

 

Håller inte 
alls med

Håller till 
viss del med

Neutral 
inställning

Håller till 
stor del med

Håller helt 
med

Svarsfrekvens 91 19 20 2 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
A

n
ta

l e
le

ve
r

Tabell 4: Undervisningen blir sämre av IKT

Varje lektion Ofta Sällan Aldrig

Overhead 15 45 53 18

Smartboard 2 29 49 53

Tavlan 66 54 14 0

Projektor/dator 1 33 60 37

Film 2 45 82 5

Läroboken 14 66 48 5

Föreläsning 51 45 31 5
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Tabell 5: Hur ofta lärare använder olika sätt att undervisa
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Frågorna 5-11 fokuserade på att undersöka hur ofta respondenternas lärare i 

religionskunskap och historia använde sig av sju olika sorters undervisningsmetoder. 

Respondenterna fick här kryssa i sin åsikt på en fyragradig skala där 1 betydde 

”Varje lektion” och 4 betydde ”Aldrig”.
59

 Ett lågt medelvärde på denna fråga innebär 

alltså att eleverna upplevde att läraren använde sig av metoden ofta. Medelvärdena 

för de olika undervisningssätten blev följande: 

 Overhead  2,6 (n-värde 131) 

 Smartboard  3,2 (n-värde 133) 

 Tavlan   1,6 (n-värde 134) 

 Projektor/dator 3,0 (n-värde 131) 

 Film   2,7 (n-värde 134) 

 Lärobok  2,3 (n-värde 133) 

 Föreläsning  1,9 (n-värde 132) 

De vanligaste sätten att undervisa på enligt respondenterna för denna studie är 

följaktligen klassiska sätt som föreläsning, läroboks- och tavelbaserad undervisning, 

de enda tre sätt som fick ett medelvärde under 2,5. Närmast, med ett medelvärde på 

2,6 hamnade overhead-apparaten, även den ett mer klassiskt inslag i undervisningen. 

De tre mer moderna undervisningssätten, projektor/dator, smartboard och film låg 

alla över 2,5 i medelvärde.  

 

 

Fråga 13 ställde påståendet om eleverna tyckte att deras lärare i religionskunskap och 

historia hade kunskap i att använda IKT-hjälpmedel, respondenterna tog ställning på 

en femgradig attitydskala.
60

Svaren på denna fråga blev nästan helt jämt fördelade 
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Tabell 6: Mina lärare har kunskap om att använda IKT-
hjälpmedel
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över den femgradiga skalan, med undantaget av nivå 1 som fick en lägre 

svarsfrekvens än de andra nivåerna. 

 

Fråga 18 gav påståendet ”jag upplever att det mest är läraren som använder sig av 

IKT i skolan”. Även här blev svaren relativt jämnt fördelade med en topp på 

alternativ 3 (neutral inställning) och en lägre svarsfrekvens på alternativ 5. 

 

5.3 Hur upplever berörda elever att de själva får arbeta med 

IKT? 

 

På frågan om eleverna hade tillgång till datorer i hemmet svarade samtliga 135 

respondenter att de hade detta. En liten skillnad mot detta resultat blev det på frågan 

om eleverna hade tillgång till dator i skolan, här svarade 130 elever ja, en elev 

svarade nej och fyra elever valde att inte kryssa i något svar alternativt sätta ett kryss 

i mitten mellan svarsalternativen.  

Håller inte 
alls med

Håller till 
viss del med

Neutral 
inställning

Håller till 
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Tabell 7: Det är mest läraren som använder IKT

Har tillgång till dator hemma Har tillgång till dator i skolan
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Tabell 8: Elevers tillgång till dator
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Frågorna 3 och 4 berörde elevers användande av Internet. Bägge frågorna besvarades 

genom att respondenterna kryssade för ett av fem intervall.
61

 På frågan om hur 

många timmar eleverna använde Internet totalt sett hamnade de flesta, 114 av 134, 

svaren inom timintervallet 1-30 timmar. På frågan om hur många Internettimmar 

eleverna lade ner på skolarbete hamnade 91 av 134 svar på det lägsta intervallet, 1-4 

timmar. I några enkätsvar hade respondenterna valt att göra ett eget intervall mellan 

0-0 timmar och ringa in detta. De övriga svaren från respondenterna följde en 

fallande skala mot de högre timintervallen.  
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Tabell 9: Internettimmar i veckan
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Tabell 10: Internettimmar för skolarbete per vecka 
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Frågorna 17 och 18 representerar varandras motsatser
62

, och borde därmed ge svar 

som avspeglar varandra. Bägge frågorna besvarades på en femgradig attitydskala där 

1 betydde ”håller inte alls med om påståendet” och 5 betydde ”håller helt med om 

påståendet”. Svaren var ganska jämt fördelade över svarsalternativen med undantag 

från alternativ 1 som endast fick 2 respondenters åsikt. Resultaten på fråga 18 togs 

upp under en tidigare rubrik, med relativt jämnt fördelade svar över skalan.  
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Tabell 11: Jag får själv använda IKT
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Tabell 12: Det är mest läraren som använder IKT
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Fråga 20 behandlade förhållandet mellan Internet och böcker som källor av 

information. På påståendet ”Jag tycker att böcker är en bättre källa för information än 

Internet” resulterade respondenternas svar i en fallande skala med flest elever som 

inte alls höll med om påståendet, och lägst antal elever som helt höll med om 

påståendet. 

  

Håller inte 
alls med

Håller till 
viss del med
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inställning

Håller till 
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Håller helt 
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Tabell 13: Böcker än en bättre källa än Internet
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5.4 Vilka skillnader mellan berörda skolors sätt att arbeta med 

IKT går att se utifrån elevernas åsikter?  

 

Till skillnad från de andra resultaten presenteras här resultaten uppdelat per skola och 

inte sammanräknat. Då det var något fler elevsvar från skola ett räknades 

medelvärden från respektive skola samman för att kunna presentera en rättvisare 

bild. På en femgradig skala där 1 betydde ”håller inte alls med om att min skola 

satsar på IKT” och 5 betydde ”håller helt med om att min skola satsar på IKT” såg 

medelvärdena ut på följande vis: 

 Skola 1   2,5 

 Skola 2   3,3 

 Skola 3   3,1 

Medelvärdena ser följaktligen lite olika ut på de tre skolorna, med skola ett på en 

något lägre nivå än de bägge andra.  

 

 

 

 

Håller inte 
alls med

Håller till viss 
del med

Neutral 
inställning

Håller till stor 
del med

Håller helt 
med

Skola 1 10 16 15 10 1
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Tabell 14: Jag upplever att min skola verkar satsa 
mycket på IKT
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6 DISKUSSION 

Diskussionsdelen syftar till att jämföra de resultat som tidigare presenterats med de 

teorier som lyfts fram i bakgrundsdelen. I denna del kommer även rapportens olika 

delar kritiseras. Slutligen kommer förslag till fortsatt forskning inom ämnet att 

presenteras.  

 

6.1 Diskussion av resultat 

I detta kapitel kommer resultaten av datainsamlingarna diskuteras. För att underlätta 

för läsaren presenteras diskussionerna under samma rubriker som användes i 

resultatdelen.  

 

6.1.1 Vilka attityder till IKT i undervisning har elever på 

kommunala gymnasieskolor i Kalmar? 

Det första resultatet som presenterades under denna rubrik i resultatdelen var vilka 

olika undervisningssätt som respondenterna upplevde var de bästa sätten att lära sig 

ett ämne som religionskunskap eller historia. Resultatet på denna fråga går att tolka 

ur flera olika synvinklar. Ett sätt att jämföra är att se på huruvida eleverna föredrar 

nyare eller äldre undervisningsmetoder. Om vi klassificerar alternativen 

”Föreläsning”, ”Overhead”, ”Lärobok” samt ”Tavlan” som äldre metoder och 

alternativen ”Smartboard”, ”Projektor/dator” samt ”Film” som nyare metoder kan vi 

se att fördelningen i procent blir jämn emellan de äldre och de nyare metoderna. 

Sammanräknat får de äldre metoderna 56 % och de nyare 44 %.  Här kan dock även 

diskuteras huruvida en undervisningsmetod som föreläsning över huvud taget går att 

klassificera som gammal eller ny, då det helt beror på läraren. Tar vi bort några 

resultat och istället fokuserar på de fyra alternativ som får anses avspegla varandra 

bäst, ”Overhead”, ”Tavlan”, ”Smartboard” och ”Projektor/dator” ser vi samma 

förhållande i resultaten mellan nyare och äldre metoder. De äldre, ”Overhead” och 

”Tavlan”, når 24 %. De nyare, ”Smartboard” och ”Projektor/dator”, når tillsammans 

21 %. Jämför vi resultatet med den diskussion om IKT som basfärdighet som 

presenterades i bakgrundsdelen,
63

 samt vad Roger Säljö skriver om artefakter
64

 väcks 

en del nya frågor. Enligt en teori från bakgrundskapitlet är användande av tekniska 

hjälpmedel i undervisningen en förutsättning om elever i framtiden ska kunna leva 

och verka i det moderna samhället.
65

 
66

Är det så att respondenterna i denna studie 

inte håller med Säljö med flera om att IKT är viktigt för att de ska lära sig? Beror 

kanske resultatet på att eleverna i studien i flera fall ej fått erfara de nyare 
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 Att mänskliga kunskaper utvecklas genom att nya artefakter tar över de uppgifter som tidigare 
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alternativen av undervisningsmetoder? Resultatet i Tabell 5 ger grund för en sådan 

misstanke. Den kanske säkraste slutsatsen som kan dras av resultaten i Tabell 1 är att 

elever anser att lärare bör variera sin undervisning så mycket som möjligt, och att då 

IKT ska vara en del av denna variation. Jag låter denna slutsats illustreras av 

kommentaren som en elev skrev: ”Tycker generellt att man i teoretiska ämnen som 

historia och religion ska använda så mycket IKT som möjligt för att variera 

inlärningen”. 

  

Ser vi till resultatet som presenteras i Tabell 2 ges där en antydan att eleverna i 

studien inte verkar tycka varken det ena eller det andra gällande IKT. Den nivå som 

de flesta respondenter lade sig på var nämligen 3, vilket stod för ”neutral 

inställning”. Detta värde behöver dock inte nödvändigtvis innebära att eleverna 

saknar åsikt gällande deras lärares användande av IKT, vilket illustreras av 

kommentaren en elev, som satt en femma på attitydskalan, skrev: ”vår lärare 

använder redan mycket IKT, men det är alltid bra med mer”. Resultatet skulle alltså 

kunna tydas som att eleverna ansåg att deras lärare använder en lagom mängd IKT 

och därmed valde att inta en neutral inställning till påståendet. Resultatet kan även 

tolkas som att eleverna inte upplevde att de blivit utsatta för tillräckligt mycket IKT-

påverkad undervisning för att kunna ta ställning till påståendet. Denna senare 

tolkning anser jag dock inte håller om vi ser till resultaten i Tabell 3 och 4. 

Resultaten här visar att respondenterna i studien dels anser att IKT-hjälpmedel 

påverkar undervisningen så att den blir roligare, och även att undervisningen blir 

bättre genom användande av IKT-hjälpmedel. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i denna studie upplever IKT som ett 

positivt inslag i undervisningen då undervisningen blir både roligare och bättre. 

Dessa åsikter rimmar väl med de teorier gällande betydelsen av IKT som 

presenterades i bakgrundskapitlet. Det som ändå väcker vissa frågetecken är att 

eleverna samtidigt presenterar attityder som pekar mot att de faktiskt föredrar de 

äldre undervisningsmetoderna, när de blir ombedda att välja utifrån konkreta 

exempel. Resultatet på denna fråga är dock ej helt tillförlitligt, vilket kommer 

diskuteras mer senare. Eleverna i studien verkar uppskatta att lärare använder sig av 

flera olika metoder och därmed varierar undervisningen. Samtidigt ger flera av 

eleverna sina lärare ett neutralt betyg på frågan om lärarna borde använda IKT mer. 

 

6.1.2 Hur upplever berörda elever att lärare arbetar med IKT i 

undervisningen? 

Resultaten i Tabell 5 visar att lärare använder sig relativt lite av olika IKT-

hjälpmedel i undervisningen, enligt respondenterna för denna studie. De mest 

frekvent använda undervisningsmetoderna är de äldsta, och de metoder som 
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användes minst är de nyaste. Resultaten kan förklaras med att utrustning som 

smartboards eller datorer saknas i klassrummen, men då jag personligen besökte 

berörda klassrum i samband med datainsamlingarna kan jag säga att detta bara 

stämde i vissa fall. Flera av klasserna som presenterade höga medelsiffror
67

 på de 

nyare undervisningsmetoderna vistades i klassrum där just dessa IKT-hjälpmedel 

fanns tillgängliga, även om en viss skillnad emellan skolorna stod att finna. Läraren 

får med andra ord stå som den avgörande faktorn för en del av dessa resultat, och 

skolan för den andra delen.  

 

När det gäller hur elever upplevde att deras lärare hade kunskap i att använda sig av 

IKT-hjälpmedel skilde sig resultaten en del mellan skolorna. Skola etts respondenter 

gav största mängden låga betyg och skola tres respondenter var överlag positiva till 

lärarnas kunskap om IKT. Skola 2 gav ett resultat mitt emellan de bägge andra 

skolorna. Totalt sett var det endast 10 elever som värderade deras lärares kunskaper 

till en etta, en av dessa respondenter gav kommentaren: ”Vår lärare har all kunskap, 

men absolut ingen kunskap om hur vi lättare ska förstå”. Även på frågan om lärarens 

användande av IKT skilde sig skolorna något åt. Här var det eleverna på skola 2 som 

var de som höll minst med om påståendet ”Jag upplever att det mest är läraren som 

använder sig av IKT i skolan.”, skola 1 intar här mittpositionen emellan skolorna och 

eleverna på skola 3 var följaktligen de som mest höll med om påståendet. Sambandet 

mellan resultaten av dessa två påståenden skulle kunna tolkas som att de lärare som 

har kunskap i att använda IKT väljer att göra det, men att de samtidigt är sämre på att 

låta eleverna använda IKT. Som tidigare nämnts i bakgrundsdelen har de satsningar 

inom skolan som gjorts på IT främst fokuserat på antingen ny utrustning
68

 eller, i 

vissa fall, utbildning för lärare gällande IT.
69

 Historiskt sett verkar elevers IKT-

kompetens varit lågt prioriterat, något som kanske kan förklara vissa av resultaten. 

En förändring verkar dock, som tidigare nämnts, vara på väg i och med den 

kommande gymnasiereformen.
70

  

 

Sammanfattningsvis verkar lärares kunskaper i hanterandet av IKT-hjälpmedel 

skifta, och därmed även huruvida läraren väljer att använda sig av IKT mycket eller 

lite i förhållande till hur eleverna får använda sig av IKT. Frågan som dock måste 

ställas är varför lärare medvetet väljer att inte använda sig av hjälpmedel när de finns 

tillgängliga. Svaret på denna fråga kan säkert i vissa fall handla om bristande 

kunskaper, men resultaten som presenterats verkar inte överlag peka i den riktningen. 

Kanske kan snarare förklaringen ligga i den problematik som presenterades i 

bakgrundskapitlet, gällande svårigheterna med att få in IKT som ett naturligt inslag i 
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undervisningen.
71

 
72

 Lärare kan säkert ofta ha en känsla av att de vet vad som 

fungerar och väver därmed helst inte in nya verktyg i sina metoder. Här anser jag 

dock att flera lärare borde tänka om. Om ett yrke som betonggjuteri kan finna 

motivationen att förändras i grunden till att bli helt IT-styrt
73

 så borde läraryrket vara 

än mer motiverat. Betongblock ser likadana ut idag som för 70 år sedan, produkten är 

med andra ord densamma, bara metoden har ändrats. Elever, eller rättare sagt färdiga 

studenter efter tre års gymnasiestudier, ser däremot inte likadana ut som för ens 10 år 

sedan. Att tro att en helt annorlunda produkt ska kunnas tas fram utan att ändra 

metod är för mig helt otänkbart. 

 

6.1.3 Hur upplever berörda elever att de själva får arbeta med IKT? 

 

Tabell 2 visade upp resultat som knappast kan ses som överraskande utan bara ännu 

en bekräftelse på den digitala värld vi lever i idag. Sen hur det kommer sig att ett 

fåtal elever upplevde att de ej hade tillgång till datorer på skolorna är en annan 

intressant fråga att diskutera, en fråga som jag dock ej kan besvara.    

 

På frågorna som behandlade elevers användande av Internet gick att utläsa av 

resultaten att elevers vardagliga användande av Internet fördelades relativt jämnt 

över intervallen ”1-10 timmar”, ”11-20 timmar” och ”21-30 timmar”. Sett till elevers 

användande av Internet till skolarbete var fördelningen väldigt fokuserad på det 

lägsta svarsintervallet, 1-4 timmar. Detta resultat får tolkas som att eleverna, oavsett 

hur mycket tid de i övrigt spenderar på Internet, överlag använder Internet i ytterst 

liten grad till skolarbete. Anledningar till detta skulle kunna vara att lärare sällan 

väljer att ge hemuppgifter som kan besvaras med hjälp av Internet eller att skolan, 

lärarna eller eleverna själva ser Internet som en sämre källa för information vid 

skrivuppgifter av rapporttyp. Hypotesen att eleverna själva skulle vara orsaken till 

det låga Internetanvändandet för skolarbete kan dock falsifieras genom att studera 

resultatet i Tabell 13. Här syns tydligt att eleverna inte tycker att böcker skulle vara 

en bättre källa än Internet. Relativt många elever väljer att inta en neutral inställning 

i frågan, en förklaring till detta kan finnas i följande kommentar från en elev: 

”Angående fråga 20 är en blandning mellan böcker och Internet bäst”. Att Internet 

används så lite till skolarbete som resultaten för denna studie visar förvånar mig. 

Som jag ser det är just hemuppgifter och temaarbeten ett lysande sätt att få elever att 

själva använda sig av IKT, med Internet och datorer samt olika presentationsprogram 

som tillgängliga verktyg. Arne Trageton tar upp ämnesövergripande temaarbeten 
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som ett bra sätt att få in IKT i undervisningen.
74

 Som jag ser det funkar IKT bra för 

temaarbeten, ämnesövergripande eller inte. 

 

Tabell 11 och 12 presenterar resultaten för frågorna om eleverna upplevde att de 

själva fick använda IKT eller om det mest var läraren som använde sig av IKT i 

undervisningen. Frågornas resultat borde därmed avspegla varandra vilket vi kan 

finna att de gjorde. En sammanräkning av medelvärden ger grov uppskattning av 

huruvida resultaten speglar varandra. Dessa medelvärden blev 3,5 på fråga 17 och 

2,7 på fråga 18 vilket får ses som godtagbart. Under en tidigare rubrik diskuterades 

fördelningen emellan de tre representerade skolorna gällande fråga 18, och även 

denna fördelning stämmer väl överens med resultatet på fråga 17 sett till skola för 

skola. Eleverna på skola 2 var de som starkast höll med om att de själva fick använda 

IKT, följt av eleverna på skola 1 och med eleverna på skola 3 som de som minst höll 

med om detta påstående. Förhållandet emellan lärare och elevers arbete med IKT har 

även det tidigare diskuterats. 

 

6.1.4 Vilka skillnader mellan berörda skolors sätt att arbeta med IKT 

går att se utifrån elevernas åsikter?  

Denna frågeställning blev belyst av fråga 19 på enkäten.
75

 Resultaten av 

datainsamlingen presenterades i Tabell 14 och visade upp en bild där de tre skolorna 

skilde sig något åt. Samtliga skolor får dock av eleverna betyg någonstans kring 

mitten av den femgradiga skalan, ingen av skolorna kan påstås varken satsa mycket 

eller lite på IKT, i elevernas ögon. Dessa uppfattningar av eleverna kan jag 

personligen hålla med om, då jag spenderat tid på samtliga skolor som omfattades av 

undersökningen, om än i varierad grad. Enligt vad jag själv sett är klassrummen på 

skola 2 för det mesta utrustade med projektorer eller smartboards medan 

klassrummen på skola 1 överlag är utrustade med overhead-apparater. På skola 1 

finns förvisso en portabel projektor som går att flytta mellan klassrummen, men 

undertecknads uppfattning, baserat på erfarenheter under en tidigare VFU, är att 

denna används väldigt sparsamt av lärarna. På skola 3 är satsningen på IKT lite 

varierad, då skolan omfattar två byggnader, en huvudbyggnad samt en lite mindre 

byggnad. Om man ser till huvudbyggnaden finns där i korridorerna datorer 

uppställda åt eleverna, och flera klassrum har projektorer. I den mindre byggnaden är 

läget omvänt, datorer finns endast i datasalar, och klassrummen har överlag 

overhead-apparater som enda tekniska hjälpmedel. Datainsamlingen på skola 3 

skedde i två klasser, en klass som främst har undervisning på huvudbyggnaden och 

en klass som främst har undervisning i den mindre byggnaden.  
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6.1.5 Ytterligare iakttagelser gällande skolans påverkan av IKT 

Under tidigare kapitel av denna diskussionsdel upptäcktes det ett behov av att, på 

vissa frågor, belysa resultaten ytterligare genom att även där göra en jämförelse 

emellan skolorna. Dessa resultat valde jag dock ej att ta upp i kapitlet som 

behandlade jämförelse emellan skolorna. Anledningen är att resultaten dåligt 

representerar skolan i helhet, då frågorna som besvarades var formulerade efter de 

avgränsningar som styrde datainsamlingen. De avgränsningar jag tänker på är att 

frågorna fokuserade på lärare i religionskunskap eller historia, elevernas åsikt om 

lärare på skolan överlag efterfrågades alltså inte vilket innebär att dessa resultat ger 

en alltför smal bild för att kunna användas för att dra slutsatser rörande skolans 

satsande på IKT. Frågan är dock hur viktig skolans del i det hela är när det gäller 

IKT i undervisningen. Oavsett hur mycket skolan satsar är det fortfarande upp till 

lärarna att ta vara på det som finns. Eller som en elev kommenterade: ”Onödigt att 

lägga ner pengar på hjälpmedel som lärarna inte använder sig av”.  

  

6.2 Kritik gällande det egna arbetet 

 

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

”Något tillspetsat kan man säga att kvaliteten på en kvantitativ studie står och faller 

med graden av säkerhet i den insamlade informationen.”
76

 Citatet kommer från Patel 

& Davidson, ett citat som leder fram till kärnfrågan för denna del, huruvida min 

undersökning klarar de krav på validitet och reliabilitet som finns. Kort sammanfattat 

innebär god validitet att undersökningen verkligen undersöker det som är 

undersökningens syfte och frågeställning. God reliabilitet innebär att undersökningen 

har genomförts på ett tillförlitligt sätt.
77

 Frågeställningarna för denna studie är 

följande: 

 Vilka attityder till IKT i undervisning har elever på kommunala 

gymnasieskolor i Kalmar? 

 Hur upplever berörda elever att lärare arbetar med IKT i undervisningen? 

 Hur upplever berörda elever att de själva får arbeta med IKT? 

 Vilka skillnader mellan berörda skolors sätt att arbeta med IKT går att se 

utifrån elevernas åsikter?  

Huvudorden i dessa frågeställningar är ”attityder”, ”upplever” samt ”åsikter”, vilket 

antyder att undersökning syftar till att finna så kallade ”abstrakta fenomen” hos 

elever gällande ämnet IKT i undervisning. När en studie syftar till att undersöka just 

abstrakta fenomen finns det enligt Patel & Davidson två lättillgängliga sätt att 
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fastställa validiteten. Dessa metoder benämns innehållsvaliditet och samtidig 

validitet.
78

 

God innehållsvaliditet nås genom att identifiera de begrepp som är aktuella för 

studiens område, förslagsvis genom litteraturstudier. Dessa begrepp ska sedan 

återfinnas som enskilda frågor i enkäten. God innehållsvaliditet innebär att enkätens 

frågor täcker in problemområdet.
79

 Som jag ser det så lyckas min enkät
80

 uppnå 

kraven på god innehållsvaliditet, detta då jag bland annat frågar specifikt rörande hur 

mycket elever upplever att olika IKT-hjälpmedel används av lärare. Enkäten 

undersöker även graden av elevers eget användande av IKT, inte endast hur mycket 

lärare nyttjar IKT.  

 

För att gå vidare över till begreppet samtidig validitet krävs här en jämförelse av 

resultatet med resultatet av en annan undersökningsmetod. Stämmer dessa resultat 

överens har studien uppnått god samtidig validitet. Patel & Davidson föreslår att 

enkätresultat skulle kunna jämföras med ett intervjuresultat gjort på samma 

målgrupp.
81

 I denna studie hade jag först planer på att både göra enkäter med elever 

samt intervjuer med lärarna som elevernas enkäter berörde, just för att uppnå detta 

kriterium. Denna plan gick dock ej att genomföra på grund av tidspress och lärares 

scheman, vilket gjorde mig lite orolig om jag skulle kunna uppnå samtidig validitet i 

min studie. En lösning presenterade sig när jag insåg att en majoritet av de klasser 

jag tänkt besöka visade sig ha lärare som jag tidigare stött på under min utbildning, 

jag anser därmed att jag kan ställa enkätresultaten gällande respektive lärares arbete 

med IKT mot de iakttagelser jag gjorde av sagda lärare. I de fall där jag ej stött på 

läraren tidigare bad jag om att få kvarvara under lektionen för att auskultera efter att 

klassen fyllt i enkäten. Sånär på en lärare har jag därmed kunnat göra åtminstone en 

mindre observation av de berörda lärarna i studien. Jag utnyttjade även tillfället när 

jag lämnade ut enkäterna för att göra en observation av de IKT-hjälpmedel som 

fanns i respektive klassrum. Då jag finner att resultaten på enkäterna stämmer väl 

överens med mina personliga observationer av lärarna och klassrummen anser jag att 

även den samtidiga validiteten i min studie är så god som möjligt, taget i beaktande 

studiens omfattning och tidsplan.  

 

När det gäller reliabilitet beskrivs detta lättast som ett mått på hur väl 

undersökningsinstrumentet, i mitt fall enkäten, motstår de olika felvärden som kan 

påverka resultatet negativt. När det gäller enkäter är det viktigaste att enkätfrågorna 

är så tydliga så att ingen respondent kan feltolka något och därmed ge ett svar som 

inte stämmer överens med respondentens åsikt i frågan. Ett sätt att kontrollera detta 

är genom att låta vänner, kollegor eller en pilotgrupp besvara enkätens frågor och 
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därmed säkerställa att ingen fråga kan missuppfattas. Ett problem som uppstår med 

enkäter är att reliabiliteten är svår att fastställa innan enkäten blivit besvarad. Först i 

efterhand upptäcks problem som att respondenter besvarat frågor annorlunda än 

avsett, exempel på detta kan vara att frågor hoppats över eller att respondenter fyller 

i fler alternativ än vad som efterfrågats.
82

 Just detta sista exempel drabbades jag av 

på frågan nr 12, där jag efterfrågade vilket sätt eleverna ansåg vara det bästa att lära 

sig på, utifrån ett antal givna alternativ.
83

 I denna fråga avsåg jag att respondenterna 

skulle välja ett alternativ, något jag troligen inte markerade tillräckligt tydligt då en 

stor del av respondenterna valde att skriva i flera alternativ som svar på denna fråga. 

Vissa elever skrev även kommentarer som ”en blandning är bäst” eller ”alla sätten, 

variation gör att man lär sig bättre”. Sett utifrån denna fråga skulle det kunna hävdas 

att reliabiliteten för undersökningsinstrumentet ej uppfyllde kraven. Övriga frågor i 

studien har däremot besvarats utan problem så i stort anser jag att enkäten klarar 

kravet på reliabilitet. Enkäten testades dessutom både av vänner och av en 

pilotgrupp, något som även det styrker reliabiliteten. Att, som i mitt fall, använda sig 

av en attitydskala i enkäten är också ett steg mot god reliabilitet, enligt Patel & 

Davidson. ”De enda fall där vi kan erhålla ett regelrätt mått reliabiliteten är när vi 

använder oss av ett instrument som resulterar i att varje individ får en poäng, t.ex. 

en attitydskala.”
84

 

 

Sammanfattningsvis anser jag att validiteten och reliabiliteten för denna studie 

överlag är god, sett till de kriterier Patel & Davidson ställer upp.  

 

6.2.2 Övrig metodkritik 

Detta arbete genomgick ett par förändringar just gällande metod. Ursprungstanken 

var att intervjua lärare gällande deras arbete med IKT, samt deras åsikter om IKT i 

allmänhet. Jag tänkte även utföra någon slags mindre datainsamling med enkäter hos 

berörda lärares klasser för att därmed kunna se om bilden jag fått av lärarna stämde 

överens med den bild eleverna hade av lärarens IKT-kompetens. På grund av 

svårigheter att få tag på lärare att intervjua fick dock denna plan överges, och istället 

fick enkäter till elever bli grunden för min datainsamling. Med facit i hand hade det 

hjälpt om jag kontaktat lärarna tidigare, helst innan kursen för examensarbetet ens 

börjat, då lärares schema i slutet av höstterminen är väldigt fullt. På grund av denna 

förändring i upplägg fick enkäten skrivas om för att bli mer omfattande. Min 

undersökningsgrupp bestämdes i samråd med handledare till att omfatta nio klasser, 

tre klasser respektive från de tre gymnasieskolor studien skulle omfatta. På grund av 

omständigheter beskrivna i metoddelen sjönk denna siffra till sju klasser, eller totalt 

135 respondenter, vilket ändå får anses som en tillräckligt stor undersökningsgrupp 

med tanke på studiens omfång och art.  
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Patel & Davidson skriver att man alltid ska vara kritisk till sina enkätfrågor, om alla 

verkligen behövs. Alla frågor av typen ”kan-vara-bra-att-veta” ska strykas enligt 

Patel & Davidson.
85

Sett till resultatet på fråga 1 och 2 i enkäten
86

 skulle dessa två 

frågor kunna anses överflödiga då sånär på samtliga respondenter besvarat frågorna 

likadant. Jag anser dock att frågorna ändå fyllde sin funktion, om inte annat som 

kontrollfrågor med avsikt att säkerställa att undersökningsgruppen hade möjlighet att 

besvara resten av enkätfrågorna.  

 

6.2.3 Rapportens uppfyllande av syftet 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad gymnasieelever på de tre 

kommunala gymnasieskolorna i Kalmar ansåg gällande IKT i undervisningen, till 

vilken grad de upplevde att lärare använder sig av IKT i undervisningen på 

respektive skola, till vilken grad eleverna upplevde att de själva fick använda sig av 

IKT, samt om i vilken utsträckning eleverna upplevde att respektive skola satsade på 

IKT.   

 

Jag anser att jag lyckats uppfylla syftet med detta arbete, i den utsträckning att jag 

fått fram resultat som besvarar samtliga delar av syftesbeskrivningen. Samtidigt kan 

jag känna att jag nästan står med fler frågetecken nu än när jag inledde detta 

rapportskrivande, men det är också lite det som är själva kärnan i vetenskap. Den del 

där jag själv främst anser att undersökningen inte nådde ända fram är den sista delen, 

gällande hur eleverna upplevde att skolorna satsade på IKT. Denna frågeställning 

hade troligen besvarats bättre om jag valt att intervjua elever istället för att använda 

mig av enkäter, men det är något att fundera på till framtiden. Mer om just detta 

kommer i följande kapitel. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

En del idéer rörande fortsatt forskning kring detta ämne har väckts under arbetets 

process, dessa idéer kommer att presenteras i detta kapitel. Som tidigare nämnts hade 

jag från början för avsikt att både utföra intervjuer med lärare samt enkäter med 

elever för att sedan jämföra dessa resultat. Jag kan nu i efterhand känna att denna idé 

fortfarande är intressant, än mer nu när jag sett elevernas svar på de enkätfrågor som 

studien byggt på. De siffror och attityder som gått att utläsa av datainsamlingen för 

denna studie har varit ytterst intressanta att ta del av, men i flera fall kan jag känna 

att det finns mer information att ta reda på innan bilden blir fullständigt klar. 

Intervjuer med lärare hade kanske kunnat tydliggöra helhetsbilden något, men även 
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kompletterande intervjuer med eleverna, där de i så fall skulle få chansen att 

motivera och förklara sina ställningstagande i enkäten, vore en idé till framtida 

forskning inom ämnet. Denna studie har främst fokuserat på hur lärare och elever 

arbetar med IKT, utifrån elevers upplevelser. Skolors satsande på IKT, återigen 

utifrån elevers åsikter, har också berörts men här skulle en hel del mer forskning 

kunna utföras. Ett exempel på fortsatt forskning skulle kunna vara att helt enkelt göra 

en enkel kvantitativ undersökning för att belysa vilken teknisk utrustning som finns 

på gymnasieskolorna i Kalmar.  
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BILAGA 1 

Enkät – IKT i undervisningen 
IKT är en förkortning som står för ”Informations- och 

KommunikationsTeknik”. Det handlar alltså i korta drag om till exempel 

Internet, film, datorer och andra tekniska hjälpmedel, samt hur dessa påverkar 

undervisningen.  
 

1. Har du tillgång till dator i hemmet?   Ja (  ) 
         Nej (  ) 

 
2. Har du tillgång till dator i skolan?  Ja (  ) 

         Nej (  ) 
 

3. Hur många timmar i veckan, i genomsnitt, använder du internet? Ringa in det 

intervall som stämmer bäst. 
 
1-10    11-20  21-30   31-40  Mer än 40 timmar 
 

4. Hur många timmar av dessa använder du internet till skolarbete? Ringa in det 

intervall som stämmer bäst. 
 
1-4   5-8   9-12  13-16  Mer än 16 timmar 

 
 
Hur ofta använder sig dina lärare i religion och historia av följande 

undervisningssätt? 
                  Varje lektion Ofta  Sällan  Aldrig 
      (1)    (2)              (3)     (4) 
 

5. Overhead   (  )    (  )       (  )       (  ) 
 

6. Smartboard   (  )    (  )        (  )       (  ) 
 

7. Tavlan    (  )    (  )        (  )       (  ) 
 

8. Projektor/dator  (  )    (  )       (  )       (  ) 
 

9. Film    (  )   (  )        (  )       (  ) 
 

10. Lärobok   (  )   (  )      (  )      (  ) 
 

11. Föreläsning   (  )    (  )        (  )       (  ) 
 

 
12. Vilket av ovanstående alternativ tycker du som elev är det bästa sättet att lära 

sig ett ämne som religion eller historia? 
 
_____________________________________________________________ 

Vänd på pappret   
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Gradera följande påståenden på en skala mellan 1-5. Siffrorna betyder följande: 
 
1 betyder ”håller inte alls med” 
2 betyder ”håller till viss del med” 
3 betyder ”neutral inställning”  
4 betyder ”håller till stor del med” 
5 betyder ”håller helt med”  
 
Skriv den siffra efter varje påstående som du tycker bäst stämmer överens med din 

åsikt! 
 

13. Jag tycker att mina lärare i religion och historia har kunskap i att använda sig 

av IKT-hjälpmedel som t. ex datorer eller smartboard. 
 

14. Jag tycker att mina lärare i religion och historia borde använda sig mer av 

IKT i undervisningen. 
 

 
15. Jag tycker att undervisningen blir roligare om läraren använder sig av  

IKT-hjälpmedel. 
 

16. Jag tycker att undervisningen blir sämre om läraren använder sig av  
IKT-hjälpmedel. 

 
 

17. Jag upplever att jag själv får använda mig av IKT i skolan. 
 

18. Jag upplever att det mest är läraren som använder sig av IKT i skolan. 
 

 
19. Jag upplever att min skola verkar satsa mycket på IKT.  

 
20. Jag tycker att böcker är en bättre källa för information än Internet.   

 
Kommentarer 
Här kan du skriva om du har någon åsikt om ämnet som du tycker du inte fick 

besvara i enkäten, eller om det är något av dina svar du känner att du vill förtydliga 

ytterligare:  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 



3 

 

Bilaga 2 

Nedan presenteras enkätens frågor på nytt, med svarsfrekvenser inom 

kursiverad parantes.   
 

1. Har du tillgång till dator i hemmet?   Ja (135) 
         Nej (0) 

 
2. Har du tillgång till dator i skolan?  Ja (131 ) 

         Nej (1) 
 

3. Hur många timmar i veckan, i genomsnitt, använder du internet? Ringa in det 

intervall som stämmer bäst. 
 
1-10 (39) 11-20 (48) 21-30 (27) 31-40 (11) Mer än 40 timmar (9) 
 

4. Hur många timmar av dessa använder du internet till skolarbete? Ringa in det 

intervall som stämmer bäst. 
 
1-4 (91) 5-8 (29) 9-12 (9) 13-16 (3) Mer än 16 timmar (2) 

 
 
Hur ofta använder sig dina lärare i religion och historia av följande 

undervisningssätt? 
                  Varje lektion Ofta  Sällan  Aldrig 
      (1)    (2)              (3)     (4) 
 

5. Overhead   (15)    (45)       (53)       (18) 
 

6. Smartboard   (2)    (29)        (49)       (53) 
 

7. Tavlan    (66)    (54)        (14)       (0) 
 

8. Projektor/dator  (1)    (33)       (60)       (37) 
 

9. Film    (2)   (45)        (82)       (5) 
 

10. Lärobok   (14)   (66)      (48)      (5) 
 

11. Föreläsning   (51)    (45)        (31)       (5) 
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12. Vilket av ovanstående alternativ tycker du som elev är det bästa sättet att lära 

sig ett ämne som religion eller historia? 

Overhead   (17) 

Smartboard   (28) 

Tavlan    (28) 

Projektor/dator  (11) 

Film    (42) 

Lärobok   (12) 

Föreläsning   (45) 

 

Gradera följande påståenden på en skala mellan 1-5. Siffrorna betyder följande: 

 
1 betyder ”håller inte alls med” 
2 betyder ”håller till viss del med” 
3 betyder ”neutral inställning”  
4 betyder ”håller till stor del med” 
5 betyder ”håller helt med”  
 
Skriv den siffra efter varje påstående som du tycker bäst stämmer överens med din 

åsikt! 
 

13. Jag tycker att mina lärare i religion och historia har kunskap i att använda sig 

av IKT-hjälpmedel som t. ex datorer eller smartboard. 
 

håller inte alls med (10)  håller till viss del med (30) neutral inställning (29) 

 

håller till stor del med (30) håller helt med (29) 

 
14. Jag tycker att mina lärare i religion och historia borde använda sig mer av 

IKT i undervisningen. 
 

håller inte alls med (11)  håller till viss del med (26) neutral inställning (44) 

 

håller till stor del med (28) håller helt med (24) 

 
15. Jag tycker att undervisningen blir roligare om läraren använder sig av  

IKT-hjälpmedel. 

 

håller inte alls med (3)  håller till viss del med (12) neutral inställning (21) 

 

håller till stor del med (41) håller helt med (54) 

 



5 

 

16. Jag tycker att undervisningen blir sämre om läraren använder sig av  
IKT-hjälpmedel. 

 

håller inte alls med (91)  håller till viss del med (19) neutral inställning (20) 

 

håller till stor del med (2) håller helt med (0) 
 

17. Jag upplever att jag själv får använda mig av IKT i skolan. 
 

håller inte alls med (2)  håller till viss del med (30) neutral inställning (31) 

 

håller till stor del med (33) håller helt med (35) 

 
18. Jag upplever att det mest är läraren som använder sig av IKT i skolan. 

 
håller inte alls med (26)  håller till viss del med (28) neutral inställning (43) 

 

håller till stor del med (25) håller helt med (10) 
 

19. Jag upplever att min skola verkar satsa mycket på IKT.  
 
Skola 1 

håller inte alls med (10)  håller till viss del med (16) neutral inställning (15) 

 

håller till stor del med (10) håller helt med (1) 

 

Skola 2 

håller inte alls med (2)  håller till viss del med (9) neutral inställning (12) 

 

håller till stor del med (7) håller helt med (9) 

 
Skola 3 

håller inte alls med (2)  håller till viss del med (9) neutral inställning (12) 

 

håller till stor del med (18) håller helt med (0) 
 
 

20. Jag tycker att böcker är en bättre källa för information än Internet.   
 
håller inte alls med (44)  håller till viss del med (37) neutral inställning (36) 

 

håller till stor del med (11) håller helt med (3) 
 
 


