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Abstract: 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka uppfattningar som finns angående 

möjligheter och begränsningar för användandet av informations- och kommunikationsteknik 

med ett perspektiv på hållbar utveckling i grundskolan. Uppsatsen tar avstamp i kvalitativ 

metod vilken använts vid intervjuer av lärare och IT-pedagoger. Intervjuresultatet visar på att 

lärare ställer sig positiva till IKT. Lärarna anser även att hållbar utveckling är betydelsefullt. 

Samtliga intervjuade påpekar vikten av att ha ett tydligt syfte bakom IKT-användande. 

Utbildningsnivån bland lärare är relativt låg både i fråga om HUT och IKT. Lärare efterfrågar 

därför ytterligare kompetensutveckling. Studien visar att IKT-verktyg ger stora möjligheter att 

utveckla och variera undervisningen och att fortbildning för lärare är viktig för att utveckling 

ska kunna ske.  
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INTRODUKTION 

En fråga vi ställt oss under utbildningen är vilka möjligheter som finns vid användande av 

informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Undervisningen kan göras 

intressant och kunskapsgivande genom integration av moderna undervisningsmetoder som 

informations- och kommunikationsteknologi, IKT. Teknologin ger möjlighet att bättre möta 

elever på deras villkor och i intressesfär. I studien utforskas möjligheter och hinder som 

pedagoger uppfattar vid användande av IKT. Ett perspektiv på hållbar utveckling används 

uppsatsen igenom för att på ett tydligt sätt exemplifiera de möjligheter och hinder pedagoger 

uppfattar. Moderna metoder kan användas för att anpassa undervisningen till rådande 

samhällsklimat. Dagens samhälle är tydligt teknik- och datororienterat. Undervisningen i 

dagens skola kan upplevas outvecklad, om den inte följer den utveckling inom informations- 

och kommunikationsteknik som sker i övriga samhället. Skapas i tidig ålder skapa förståelse 

och kunskap om IKT kan undervisning om hållbar utveckling bli mer intressant och anpassad 

till elever och deras intressen. Ökat arbetet med IKT kommer skapa synergieffekter för elever, 

i form av ökad kunskap om IKT-verktyg så som datorer, ipads och smartphones.  

Traditionell undervisning har inte följt med i den tekniska utveckling som skett. Behovet av 

att använda IKT är därför stort. I uppsatsen benämns undervisning som traditionell och 

undervisning med inslag av IKT. Viktigt är att som läsare förstå att IKT inte ska fungera som 

en egen del av undervisningen utan hela tiden bör integreras och bli en del av den traditionella 

undervisningen för att bli undervisning med inslag av IKT.  

Världen står idag inför stora utmaningar angående jordens begränsade resurser och hur de ska 

fördelas. Skolverket (2011) skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet att det är viktigt att ha ett informations teknologiskt perspektiv likväl som ett 

perspektiv på hållbar utveckling i undervisningen. 

Begreppet hållbar utveckling lanserades kring 1980 av International Union for Convervation 

of Nature. Det fick sitt internationella genombrott i och med Brundtlandkommissionens 

rapport om miljö och utveckling som presenterades 1987 för FNs generalförsamling. Hållbar 

utveckling handlar inte enbart om ekologi utan innefattar även ekonomi, politik och mänskliga 

relationer vilka alla måste samverka för att skapa ett hållbart samhälle (Skolverket 2002). Ett 

flertal definitioner på hållbar utveckling finns, en av de mest vedertagna finns skriven i 



2 

 

Brundtlandkommissionen och är citerad i Innebörder av hållbar utveckling skriven av 

Björneloo: 

En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (Björneloo 2007:20). 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att lärare med hjälp av IKT-verktyg ges möjligheter till att presentera 

undervisning och material på ett sätt som inverkar positivt på elevers intresse och uppfattning 

(Håkansson & Sundberg 2012). Många elever använder smartphones och datorer på daglig 

basis. IKT-verktyg är en allt vanligare del av skolans arbete och en naturlig del i de flestas 

vardag. Undervisning i dagens skola har dock inte i samma utsträckning följt den tekniska 

utveckling som skett det senaste decenniet. Integration av informations- och 

kommunikationsteknik i skolan kan uppfattas som besvärligt och tidskrävande, i boken 

Utm@ningar och e-frestelser skriver Säljö (2002) att skolan står inför en lika stor utmaning 

vad gäller införandet av IKT i skolan som den stod inför när boktryckarkonsten uppfanns 

(Säljö 2002).  

På flertalet av skolorna i Sverige har pedagoger och elever tillgång till IKT-verktyg som 

datorer, surfplattor och andra tekniska hjälpmedel. Verktygen utnyttjas och används ändå inte 

i stor utsträckning. En rapport ifrån OECD (2004) visar att stora investeringar gjorts i fråga 

om informations- och kommunikationsteknik i Sverige såväl som i andra västerländska 

länder. Många lärare har ändå inte i särskilt stor utsträckning ändrat sitt sätt att undervisa. 

Kolikant (2012) skriver att det dagliga användandet i undervisningen fortfarande är relativt 

lågt. En bakomliggande orsak till låg IKT användning är att lärare fokuserar för lite på att 

stödja sin undervisning med hjälp av IKT-verkyg (E-learning Nordic 2006).  

Lärare och elever använder sig av internet och datorer i allt större utsträckning dagligen, 

samtidigt som användandet i undervisningen inte är lika stor (Håkansson & Sundberg 2012). 

Stor del av IKT användningen sker i hemmet, på raster eller vid lättare skolarbete. I studien 

Using ICT for School Purposes menar Kolikant (2012) att elevers syn på internet och IKT-

verktyg är något som framförallt används till vad de själva anser vara ”oviktiga” och 

”mindre” hemuppgifter där elever inte anser det slutgiltiga resultatet speciellt viktigt 

(Kolikant 2012). Kvalitén och i vilken utsträckning undervisning med hjälp av IKT 

förekommer skiljer på olika skolor (Borg et al. 2012). Borg menar vidare att all undervisning 

påverkas av vem som utför undervisningen och vilka metoder som används. Ingen metod är 

felfri och bör användas i alla lägen (Borg, et al.2012).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka uppfattningar som finns angående 

möjligheter och begränsningar för användandet av informations- och kommunikationsteknik i 

ett hållbar utvecklingsperspektiv i grundskolan. Genom studier av litteratur och intervjuer 

med pedagoger eftersöks svar på följande frågeställning: 

 Hur uppfattar pedagogen möjligheten till användning av informations- och 

kommunikationsteknik? 

 Vilka begränsningar ser pedagogen för användandet av informations- och 

kommunikations teknik? 
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TEORETISK BAKGRUND 

IKT i skolan 

Flera pedagogiska skäl finns för att integrera IKT i undervisningen. Genom enkla metoder 

kan lärare idag variera sin undervisning ytterligare. Arbete med ett varierande arbetssätt 

knyter an till många olika lärstilar. Alla elever ska ses som egna individer med unika 

förmågor, alla har olika metoder som fungerar bäst för dem. Boström och Josefsson (2006) tar 

upp Dunns lärstilsmodell. I boken Vägar till grammatik kan man läsa om 5 områden 

uppdelade i 20 faktorer, vilka har betydelse för inlärningen. Varje individ har i snitt 6-14 

faktorer som i större grad påverkar inlärningen. Vissa elever lär sig bäst genom enskilt arbete 

andra genom att arbeta i grupp. Olika individers sinnen svarar olika väl på andra fysiologiska 

faktorer. Faktorer som frekvent nämns brukar vara att individer har auditiv, visuell, taktil eller 

kinestetiska preferenser (2006).  

Alla individer lär på olika vis, det är viktigt att knyta an till flera lärstilar för att skapa bred 

förståelse hos alla elever (Boström & Josefsson 2006). Håkansson och Sundberg (2012) 

skriver i boken Utmärkt undervisning att antalet möjliga undervisningsstrategier ökar vid 

användande av IKT. Håkansson och Sundberg (2012) menar att forskning visar att omodern 

pedagogik paketerad som något nytt inte skapar några positiva effekter på skolarbetet. 

Håkansson och Sundberg (2012) menar att lärare genom justering av fokus kan skapa positiva 

effekter och ge goda resultat. I fallet med IKT handlar det om ett nytt pedagogiskt medium 

som skapar fokusförskjutningar och erbjuder mervärden. 

Sätts IKT i ett sammanhang och integreras i undervisningen menar Cowie och Jones (2009) 

att den får större effekt än om den inte används som ett naturligt inslag i den gängse 

undervisningen. Lärarens roll i klassrummet är fortfarande en central och det är fortfarande 

läraren som står för undervisningen. Cowie och Jones (2009) skriver i artikeln Teaching and 

learning in the ICT environment att det finns mycket forskning som pekar på att IKT som 

verktyg inte på egen hand revolutionerar undervisningen. Läraren spelar en central roll för hur 

IKT uppfattas, lärarens uppfattning och kunskap styr användandet. Lärare kan med hjälp av 

IKT-verktyg som finns i klassrummet till exempel PowerPoint presentationer, smarta 

skrivtavlor eller en ladibug; presentera material med variation, vilket hjälper till att hålla 

elevers intresse vid liv. Studier visar att IKT påverkar och bidrar till att öka elevers motivation 

Cowie och Jones (2009). Vidare skriver Cowie och Jones (2009) att det inte alls är lika lätt att 
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hitta belägg för att IKT per automatik medför bättre studieresultat. Även Håkansson och 

Sundberg (2012) skriver om det här och menar att den verklighetsanknytning och den 

omvärldskontakt som IKT erbjuder är viktig. Verklighetsanknytningen knyter an till en 

analytisk och problemlösande sida hos elever vilket även bjuder in till reflekterande och 

återkopplande arbetssätt. Precis som Cowie och Jones (2009) menar Håkansson och Sundberg 

(2012) att ökad användning av IKT i skolan ger ytterligare effekter än rena IKT-färdigheter 

som datorvana och kunskapssökning. Större motivation och ett ökat engagemang blir 

effekterna av detta. 

I boken Hållbar utveckling i skolan skriver Skolverket (2002) att hållbar utveckling liksom 

IKT bör vara en aktiv och integrerad del av elevers skolgång och betonar vikten av att 

undervisning ska beröra alla delar av begreppet. Ämnesområdet blandar teoretisk kunskap, 

mellanmänskliga relationer och personliga intressen på ett sätt som gör det unikt. Björneloo 

(2007) menar att ämnesområdets komplexitet ställer ökade krav på lärare i både planering och 

undervisning. Undervisningen i hållbar utveckling kan med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik varieras för att skapa goda lärandesituationer som passar elevers olika 

lärostilar (Björneloo 2007).  

Skolverket (2002) skriver att kompetensutveckling för lärare sker kontinuerligt både i hållbar 

utveckling och inom informations- och kommunikationsteknik. Kunskapen har inte slagit 

igenom och realiserats i undervisningen. Skolverket (2002) förespråkar en ökad integration av 

HUT i den existerande undervisningen med hjälp av informations- och kommunikations. 

Vidare menar Skolverket (2002) finns stor potential till förbättring genom exempelvis 

integrering med övriga ämnesområden. 

Lärares påverkan på undervisning i hållbar utveckling beror på ämneskompetens hos läraren 

menar Björneloo (2007). Ett påstående vilket styrks av rapporten The Barriers Encountered 

by Teachers Implementing Education for Sustainable Development: Discipline Bound 

Differences and Teaching Traditions (Borg et al. 2012). Även Skolverket (2002) menar att 

lärares ämneskompetens i stor grad bestämmer hur omfattande och övergripande undervisning 

i hållbar utveckling bedrivs. 
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IKT – Fungerar det verkligen 

Informations- och kommunikationsteknik ökar antalet tillgängliga undervisningsstrategier 

som lärare har att arbeta med (Håkansson & Sundberg 2012). Samtidigt är det svårt att finna 

forskningsresultat som visar på att IKT i praktiken ger bättre studieresultat. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar trots att det inte finns mycket forskning som visar att IKT ger ökade 

studieprestationer, skänker det nya dimensioner till undervisningen. Vidare menar Håkansson 

och Sundberg (2012) att en orsak till resultat av lärande inte syns är på grund av de 

mätinstrument som används riktar in sig på och mäter fel faktor. I framtiden bör nya metoder 

för utvärdering av kunskap kopplat till IKT utvecklas menar Håkansson och Sundberg (2012). 

Studien E-learning Nordic: effekterna av IT i undervisningen (2006) visar att två tredjedelar 

av de tillfrågade lärarna och 96 % av föräldrarna i studien upplever att IKT i undervisningen 

har påverkat elevernas prestationer i positiv riktning. Eleverna själva är mer kritiska, de menar 

att IKT inte har någon inverkan på deras lärande mer än att de blir skickligare på att använda 

IKT-verktyg (E-learning Nordic 2006: effekterna av IT i undervisningen. 2006). 

Problem för realiserande av IKT i undervisning 

Under det senaste decenniet har datortätheten i den svenska skolan ökat avsevärt och på 

många skolor finns det så kallade ”en-till-en program” vilket innebär att det finns en dator per 

elev. Enrique (2012) menar att många studier pekar på att IKT användning i undervisningen 

är relativt låg i förhållande till hur mycket informations- och kommunikationstekniska 

hjälpmedel som finns tillgängliga. Framförallt används tekniken till ren textproduktion i 

textbehandlingsprogram eller till att utforska internet. Vidare skriver Enrique (2012) att 

såkallad traditionell undervisning används i skolorna och att IKT används för att stödja och 

stötta, istället för att fungera som innovativa verktyg för att utveckla och ta undervisningen 

vidare (Enrique 2012). Jedeskog (2009) menar att många nyutbildade lärare gärna vill 

utvecklas i den traditionella undervisningsrollen, efter som de menar att ”hela livet inte är 

digitalt” och ”de vill använda tiden till de mer traditionella kunskaperna som lärarskicklighet” 

och utveckla dessa kompetenser (Jedeskog 2009:109). Jedeskog (2009) menar att 

nyutexaminerade lärare upplever sig väl förtrogna med IKT-verkyg men att de saknar 

kunskaper i den traditionella delen av läraryrket och därför ofta fokuserar på dessa färdigheter 

istället.  

Vidare skriver Jedeskog (2009) att många människor anser att implementeringen av IKT 

enbart är en generationsfråga, om bara den äldre generationen försvinner kommer det att lösa 
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sig. Jedeskog (2009) menar att detta synsätt är att förringa komplexiteten på problemet. Inga 

garantier finns för att nyutbildade lärare känner ansvar att bli förgrundsfigurer för att utveckla 

och implementera IKT ytterligare i verksamheten. Nyutexaminerade lärare socialiseras in i 

den rådande kultur och det synsätt som finns lokalt på arbetsplatsen. Kontinuerlig fortbildning 

av samtliga lärare höjer kunskapsnivån om informations- och kommunikationsteknik menar 

Jedeskog (2009). 

Datorstöd med hjälp av IKT 

IKT-verktyg som datorer, smartphones och surfplattor ger elever i dagens skola i princip 

obegränsad tillgång till oändliga mängder information. Elever idag har betydligt större 

tillgång till dagsaktuell kunskap än tidigare. IKT har därför genom sin blotta närvaro i skolan 

förändrat tillgången till information och berikat. Svedberg och Lindh (2008) skriver att när 

tillgången på information ökar, står undervisningen inför stora förändringar. Integreras 

informations- och kommunikationsverktyg i undervisningen blir den mer centrerad kring 

eleverna. Elever går från en passiv mottagarroll till att bli en aktiv deltagare i sin egen 

läroprocess (Svedberg & Lindh 2008). Genom det ökade informationsflödet och IKT är elever 

med och skapar sin kunskap i takt med det ökade datoranvändandet. Studien Teaching and 

learning activities in Chilean Classroom: Is ICT making a difference? visar att när teknik 

integreras i den gängse undervisningen främjas ett undersökande arbetssätt (Enrique et al. 

2012).  

Svedberg och Lindh (2008) skriver om informationskompetens, det handlar ”med andra ord 

om förmågor och färdigheter som kan relateras till inlärningsprocessen” (Svedberg & Lindh 

2008:27). Vilket inte kopplas enbart till sökandet av information utan knyter an till hela 

inlärningsprocessen. En informationskompetent individ uppmärksammar kunskapsluckor när 

kunskap saknas. På detta vis värderas tidigare information och ny eftersöks. 

Informationskompetenta individer är medvetna om hur de själva lär sig men också hur 

kunskap organiseras och inhämtas. (Svedberg & Lindh 2008). Sweeny och Geer (2010) 

skriver att elever i dagens skola måste kunna söka och dechiffrera åtskilliga mängder av 

information i sin vardag. En betydande del av informationssökningen i skolan sker med hjälp 

av IKT-verktyg.   
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METOD 

Kunskap ska uppnås genom att analysera litteratur med koppling till informations- och 

kommunikationsteknik och genom intervjuer med pedagoger vilka arbetar med IKT och 

hållbar utveckling. Genom kontakt med IT-pedagoger ges ökad förståelse av hur 

informations- och kommunikationsteknik används idag och hur användandet kan ökas. Hinder 

och möjligheter som finns för områdena gås också igenom. 

I uppsatsens följande avsnitt redovisas val av metod, urval av intervjupersoner, genomförande 

av intervjuer och därtill hur bearbetning av intervjumaterial skett. Vidare behandlas etiska 

aspekter som samtalsledare har att förhålla sig till vid intervjuer. En redogörelse av begreppen 

validitet och reliabilitet kopplat till de genomförda intervjuerna kommer även att gås igenom. 

Val av metod 

I uppsatsen används kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt vilken baseras på enskilda 

individer och ämnar redogöra för en helhet. Den riktar sig mot ord och åsikter. Den 

kvantitativa forskningsmetoden riktar däremot sig mot siffror och statistik (Bryman 2011). 

Vidare skriver författaren att i den kvalitativa metoden är det deltagarens uppfattning som styr 

riktning. I en kvantitativ studie är forskaren den som bestämmer riktning.  

Vidare används det hermeneutiska förhållningssättet i studien. Forskningstraditionen hör 

samman med kvalitativ forskning. Patel och Davidsson (2011) menar att forskaren då 

studerar, analyserar och försöker förstå människans grundläggande förutsättningar. Vidare 

skriver Patel och Davidsson (2011) att forskarnas tankar, intryck och förförståelse kan ses 

som en tillgång istället för ett hinder. Detta eftersom tolkning och förståelse av 

forskningsobjektet ska ske. Ett holistiskt synsätt där summan av delarna är större än helheten 

ger forskarna möjligheten att skapa en omfattande förståelse genom att foga samman bitar 

utav insamlad data.  

Beroende av syfte finns flera typer av intervjumetoder forskare kan använda sig av vid 

insamling av data. I boken Samhällsvetenskapliga metoder skriver Bryman (2011) om 

intervjumetoder och skiljer på kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer och hör samman med kvalitativ forskningsmetod. Vid kvalitativa intervjuer 

används frågor som sedan tidigare förberetts. Frågorna ställs i en fastställd ordning och under 

likvärdiga förutsättningar. Svaren från respondenterna blir att då jämförbara. På så vis blir 
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resultatet av intervjun mer pålitligt och det som undersökts får en högre validitet. Vid 

ostrukturerade intervjuer använder forskaren minnesanteckningar för att erinra sig grunddrag 

vid intervjun. Respondenten tillåts även tala helt fritt kring frågan. Bryman (2011) liknar den 

här formen av intervju vid ett vanligt samtal mellan människor, vilket ger en god grund för en 

trygg intervjusituation.  

Med utgångspunkt i boken Samhällsvetenskapliga metoder skriven av Bryman (2011) och 

efter överläggning med handledare valdes den semistrukturerade intervjumetoden. 

Strukturerade intervjuer kan upplevas ha en alldeles för stängd struktur samtidigt som 

ostrukturerade intervjuer skulle innebära att det är svårt att hålla fokus på frågeställningen. 

Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer är att föredra i undersökningar som har 

en tydlig målbild. Intervjumetoden passar även i undersökningar där flera forskare arbetar 

tillsammans, då intervjuerna kan skilja en aning åt i utförande. Resultatet av undersökningen 

blir med denna intervjumetod trots det jämförbara. Under intervjun har forskaren en 

intervjuguide med frågor, och respondenten har stort utrymme att själv utforma sina svar. 

Frågor kan omformuleras och behöver inte komma i samma ordning vid varje intervjutillfälle. 

Följdfrågor kan ställas om de anknyter till svaren och uppfattas som relevanta för 

undersökningens innehåll (Bryman 2011).  

Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner användes bekvämlighetsurval, vilket har förtjänster som att 

intervjupersoner gärna medverkar i intervjuer (Bryman 2011). Då en av uppsatsens författare 

genomfört delar av den verksamhetsförlagda utbildningen på en skola i Växjö, valdes denna 

till undersökningen. Endast lärare från den här skolan tillfrågades. Genom telefonsamtal och 

kontakt per e-post kontaktades tre lärare på ett tidigt stadium angående medverkan i studien. 

Lärarna visade sig intresserad av att delta. Det beslutades att även att IT-pedagoger som 

medverkat på lärarutbildningen skulle tillfrågas för intervju. Till vardags arbetar IT-

pedagogerna på AV-Media Kronoberg. Deras expertkunskaper ansågs viktiga för studien då 

de har fördjupad kunskap om informations- och kommunikationsteknik. 
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Forskningsetiska principer 

Grundläggande för svensk forskning är fyra forsknings etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vilka drar upp ett ramverk för 

hur forskning ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapsrådet 2002). Samma 

förhållningsregler skriver Bryman (2011) om i boken Samhällsvetenskapliga metoder. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska vara medvetna om att de frivilligt deltar. De har 

även rätt att veta om de olika momenten i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna godkänner sin egen medverkan. Omyndiga personers deltagande kräver således 

målsmans godkännande. Konfidentialitetskravet handlar om att medverkande personers 

uppgifter behandlas med varsamhet. Nyttjandekravet innebär att information som samlas 

endast används i forskningssyfte (Bryman 2011). I arbetet med intervjuerna spelar dessa 

etiska principer en viktig roll vid genomförande och efterarbete. Respondenterna ska känna 

sig trygga och tillfreds i intervjusituationen. Vilket Bryman (2011) menar skapar goda 

förutsättningar för en bra och resultatgivande intervju. 

Genomförande 

En pilotintervju genomfördes med en lärare som har motsvarande utbildning och arbetar med 

elever i samma åldrar som intervjupersonerna. Patel och Davidsson (2011) skriver att 

pilotintervjun är viktig för att säkerställa att frågorna är anpassade efter den information som 

efterfrågas. Pilotintervjun resulterade i att en fråga omformulerades eftersom den kunde 

uppfattas som tvetydig.  

Intervjuerna genomfördes enskilt, utan tidspress på en plats vald av respondenterna. Ingen av 

respondenterna upplevdes som ovillig eller uttalade sig negativt angående intervjun. De olika 

intervjusituationerna skiljde sig åt i vissa avseende i fråga om utförande. Lärarna intervjuades 

i enrum och de två IT-pedagogerna tillsammans. Redan vid första kontakt informerade IT-

pedagogerna att de föredrog att bli intervjuade tillsammans för att det var mest praktiskt och 

tidseffektivt. Intervjun genomfördes i AV-media Kronobergs lokaler i Växjö.  

Vid alla intervjuer användes mobiltelefonens inspelningsfunktion för att spela in samtalet. På 

så sätt minskade risken att viktig information försummades. Trost (2010) skriver att det är 

vikigt att förstå respondentens tankar och åsikter för att kunna tolka dessa på ett tillförlitligt 

sätt. I och med inspelningen underlättades också transkriberingen av intervjuerna. De 
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genomarbetades på eftermiddagen samma dag som intervjuerna genomfördes. Vilket 

underlättade transkriberingen betydligt då intervjuerna fanns färskt i minnet.  

Efter kontakt med handledare beslutades att det var i sin ordning att vid transkribering göra ett 

visst urval. Urvalet i fråga handlar om att information som ej anses relevant eller saknar 

koppling till studien väljs bort. Vilket visade sig vara ett gott beslut och tidseffektivt. Då 

respondenten i detta fall gärna förde in samtalet på för studien icke relevanta ämnen och 

talade mycket om saker utanför frågornas sfär. Beslutet visade sig också fördelaktigt vid 

arbetet med analyseringen av intervjuerna.  

Tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet är begrepp som traditionellt ofta förknippas med den kvantitativa 

metoden. I boken Kvalitativa intervjuer skriver Trost (2010) om begreppen och menar att i 

kombination med kvalitativa metoder bör begreppen tolkas annorlunda.  

I kvalitativa studier kopplas begreppet objektivitet samman med reliabilitet vilket rör 

tillförlitlighet och pålitlighet. Forskaren bör alltid ta hänsyn till egna åsikter som kan påverka 

studiens resultat (Bryman 2011). Under arbetets gång har fortlöpande samtal förts och texter 

granskats för att säkerställa studiens tillförlitlighet. Bryman (2011) menar att detta ger studien 

ökad trovärdighet hos läsaren. Vidare skriver Trost (2010) att vi inte kan eller bör förvänta oss 

samma svar på en given fråga.  

Validitet i fråga om kvalitativa intervjuer handlar om studiens trovärdighet. Begreppet syftar 

till att svara på frågan om och i vilken utsträckning en studie är överförbar och tillförlitlig 

(Bryman 2011). I bearbetningsprocessen av det semistrukturerade samtalet har de intervjuade 

personernas tankar och åsikter varit det centrala. Fokus har också legat på att förstå vad 

intervjupersonerna vill förmedla. Om återkoppling skriver Trost (2010) att med en förberedd 

strukturerad intervjuare och god intervjusituation är det inte nödigtvändigt att ytterligare 

besvära respondenterna. Kontakt med intervjupersoner har därför inte tagits efter genomförd 

intervju. 

Om överförbarhet skriver Bryman (2011) att kvalitativa studier är problematiska att 

generalisera i andra kontexter än där den utfördes. Detta med grund i att de ofta fokuserar på 

det unika i varje situation. Genom intervjuerna skildras intervjupersonens uppfattning av 
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omvärlden. Resultatet behöver därför inte vara generaliserbart jämfört med andra individer. I 

och med att det är personliga åsikter som skildras.  

Metodkritik 

Det kan inte förnekas att uppsatsens resultat med stor sannolikhet påverkats av författarnas 

tidigare uppfattningar. De intervjuade lärarna och IT-pedagogernas positiva inställning till 

informations- och kommunikationsteknik har troligen också spelar in på slutresultatet.  

Gentemot alla forskningsmetoder finns det kritik. Ingen metod fungerar optimalt under alla 

förhållanden. Det är forskarens uppgift att finna den metod som bäst passar valt 

forskningsområde. De semistrukturerade intervjuer som genomförts valdes med tanke på 

frågeställningens karaktär. Att intervjuerna utfördes av två olika personer kan påverka 

resultatet. I efterhand konstaterades att en större urvalsgrupp på ett flertal skolor skulle 

utmynna i ett mer nyanserat resultat.  

Mot den kvalitativ forskningsmetod tar Bryman (2011) upp argumentet att den kan uppfattas 

som allt för subjektiv. Undersökningar blir svåra att replikera eftersom forskaren själv spelar 

en väsentlig roll vid datainsamling, exempelvis att det som registreras och uppfattas är det 

forskaren är intresserad av och inriktar sig på. Resultat av kvalitativ forskningsmetod är svåra 

att generalisera till andra områden och miljöer än där det från början undersökts (Bryman 

2011).  

Även användandet av bekvämlighetsurval vid intervjuerna kan ifrågasättas. Att se på 

intervjuer objektivt kan bli bekymmersamt om intervjupersoner är kända sedan tidigare. I och 

med tidsbegränsningen som fanns för studien, var det viktigt att tidigt hitta lärare som var 

villiga att låta sig intervjuas och hade möjlighet att ställa upp med relativt kort varsel. Många 

grundskollärare har mycket att göra och är upptagna vid terminsslut.  

Vidare skulle ett större antal lärare eller IT-pedagoger kunnat intervjuas. Efter fem 

genomförda intervjuer ansågs materialet fullt tillräckligt i fråga om mängd. Bedömningen att 

ytterligare intervjuer inte nödvändigtvis skulle öka kvalitén på informationen gjordes. Valet 

att vid transkribering av intervjuerna stryka för studien icke relevant information kan 

möjligtvis vara en felkälla. Materialet blev dock mer hanterbart och skapade en bättre 

möjlighet att överblicka det material som ansågs relevant för studien.  
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Mellan de två intervjuade grupperna råder det asymmetri. De två gruppernas intervjuguide är 

anpassade för att spegla yrkesrollen. Lärarna intervjuades ensamma medan IT-pedagogerna 

intervjuades tillsammans på grund av tidsmässiga skäl. Intervjun med IT-pedagogerna 

gynnades av detta. Samtalet upplevdes som friare och intervjupersonerna fick tid till 

eftertanke och tillfälle att diskutera sinsemellan. Vilket resulterade i innehållsrika svar. 

Frågorna i lärarnas intervjuguide testades med hjälp av pilotintervju. Med facit i hand skulle 

en pilotintervju ha genomförts även på IT-pedagogernas intervjuguide. För att säkerställa 

frågornas tydlighet. 
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RESULTAT 

Informations- och Kommunikationsteknik skapar enligt Säljö (2002) goda förutsättningar för 

varierade undervisningstillfällen. IKT förutsätter att pedagoger tar hjälp av teknik och 

utvecklar på detta sätt sin undervisning. Genom intervjuer genomförda med tre lärare på en 

skola i Växjö och två IT-pedagoger ifrån AV-Media Kronoberg utforskas pedagogernas 

uppfattningar om vilka möjligheter och hinder som påverkar användandet av informations- 

och kommunikationsteknik. De intervjuade pedagogerna har avpersonifierats och benämns 

fortsättningsvis som lärare 1, lärare 2, lärare 3 eller lärarna. De två IT-pedagogerna fungerar 

som experter på området och benämns därför vid namn: Lennart Axelsson och Anna Prissberg 

eller som IT-pedagogerna. 

Intervju med pedagoger 

När lärarna ombeds förklara vad informations- och kommunikationsteknik innebär för dem 

menar alla att det handlar om datorer och hjälpmedel. De anser sig väl förtrogna med 

begreppet. Lärare 2 säger att ”IKT för mig handlar om att ha datorer och sånt som hjälp i 

klassrummet”. I fråga hur de anser sig kunna använda IKT i undervisningen. Är alla lärare 

överens om att det saknas mycket resurser för att bedriva bra IKT-anpassad undervisning. 

Lärarna menar att de 15 datorer som finns tillgängliga är alldeles för få. Lärare 2 efterfrågar 

framförallt mer kompetensutveckling för att ha möjlighet att vidare utveckla undervisningen. 

Axelsson berättar att det är en förlängning av begreppet Informationsteknik, IT. Sedermera 

tillkom begreppet Kommunikation, vilket gav namnet IKT. Intervjupersonen menar att detta 

gjordes för att lägga extra tyngd på Kommunikationsaspekten av IT och för att visa att det inte 

endast innefattar teknik utan även kommunikation. 

Lärare 3 är en stor förespråkare och användare av IKT i undervisningen. Han har många 

exempel på hur undervisning kan utvecklas med IKT-hjälpmedel. Lärare 3 vill ha ett klassrum 

som är mer anpassat för IKT-undervisning, med fler och ställbara projektorer. Tillgång till 

surfplattor, datorer och möjlighet att skicka ut information till elevers bildskärmar efterfrågas 

också. Alla lärare berättar att de märker på eleverna att datoranvändande och IKT är något de 

uppskattar eftersom det bryter av den gängse undervisningen i skolan. Lärare 1 säger följande: 

”Ja det tror jag. De tycker ju om att hålla på med datorer och det blir lite annat sätt att 
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arbeta. Det är ju något som skiljer sig från den vanliga undervisningen” i fråga om elevers 

uppfattning om undervisning med stöd av IKT. 

Syn på utrustning 

Alla lärare är överens om att den IKT-utrustning som finns tillgänglig inte fullt motsvarar de 

förväntningar och krav som de ställer. De menar att det finns alldeles för få datorer med tanke 

på elevantalet. De datorer som finns fungerar inte alltid på ett tillfredställande sätt. Lärarna 

vittnar om långa uppstartstider på hårdvaran. Lärare 1 säger att: ”det är lång uppstartstid, det 

tar tid alltså. Det kan ta tid 10 minuter innan någon är inloggad, och det är ju lång tid på en 

lektion”. Läraren känner sig begränsad och väljer i viss mån bort att använda datorn i 

undervisningen. IT-pedagogerna är överens om att tillgången på IKT-verktyg är begränsad. 

Sammantaget menar de att det inte satsas tillräckligt med ekonomiska resurser och att det inte 

enbart handlar om hårdvara utan också om programvara. De framhåller att ekonomi är en 

bidragande orsak till situationen. Infrastrukturen för IT är under ständig förändring. Ny teknik 

blir snabbt förlegad och nya investeringar måste kontinuerligt göras för att uppgradera 

standarden.  

Utbildning  

Spridningen på den kunskap lärarna själva anser sig ha är stor. Alla lärare har genomgått 

någon form av kompetensutveckling. Det råder dock enighet mellan lärarna att de anser sig 

vara i behov av fortbildning, vare sig de ligger i framkant eller känner det finns elever som är 

skickligare än de själva. Lärare 1 beskriver situationen följande: ”Jag har ju känt mig urdålig, 

och fortfarande är jag dålig, eller sämre än den bästa eleven”. På följdfrågan om hon anser 

att detta stör henne, menar hon att det enbart är positivt och hon ser elevers kunskap som en 

resurs att använda i klassrummet. Alla lärare är positivt inställda till att utveckla sin kunskap 

och de strävar dagligen efter att göra det. Lärare 3 är en förgrundsfigur i IKT-arbetet på 

skolan med ett förflutet inom databranschen.  

Alla intervjuade lärare har en likvärdig syn på hållbar utvecklings innebörd. De framhåller 

framförallt den ekologiska aspekten. De exemplifierar med pappersinsamling, kompostering 

och ett allmänt miljötänk. Björneloo (2007) och Borg et al. (2012) menar att lärares 

värderingar och kunskaper påverkar hur frekvent hållbar utveckling och IKT förekommer i 

undervisningen. 
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I fråga om vilka resurser de saknar i undervisningen av HUT har de tre lärarna skilda 

uppfattningar. Lärarna efterfrågar fortbildning på ett högre plan för att utvecklas. 

Uppfattning av IKT 

Lärarna är överens om att IKT är något som de tycker om att arbeta med. Lärare 1 säger att 

det är kul och att resultatet blir bra. Lärare 3 menar att det saknas resurser, men utifrån de 

förutsättningar som finns tycker han om att arbeta med IKT. Mervärde kan skapas för 

eleverna med IKT. Detta menar även Cowie och Jones (2009) som skriver att när IKT sätts i 

ett sammanhang och integreras på ett naturligt vis får undervisningen större effekt. Samtliga 

intervjuade lärare poängterar tydligt att de anser att IKT-verktyg inte bör användas i onödan. 

Det ska finnas en tanke bakom användandet. Lärare 3 säger att det: ”tror jag är jättebra om 

man använder det på rätt sätt, det är ju inte så att man måste använda dom hela tiden. Men 

när man använder dom ska de användas bra. Det måste finnas en tanke bakom, och det måste 

bli bättre än det man gjort tidigare” Både Prissberg och Axelsson är noga med att poängtera 

vikten av att använda traditionell undervisning i de situationer där det bäst passar. De vill 

framförallt att lärarens kompetens ska användas till att fundera över vad man gör i 

klassrummet och välja metoder efter uppgiftens karaktär.  

Lärarna ställer sig positiva till att använda IKT för att på så sätt konkretisera för eleverna vad 

hållbar utveckling innebär. Lärare 3 anser sig ha god kunskap om IKT hur kan användas. Han 

menar att det han saknar är kunskap om hållbar utveckling. Lärarna sätter stor tilltro till att 

nyutvecklade webbaserade läromedel och hjälpmedel ska öka kunskapen om hållbar 

utveckling. 

IT-pedagogerna menar att de lärare som de möter i stort sett alltid har en positiv inställning 

till IKT. De flesta lärare ser fördelar med att arbeta med IKT och då främst datorer. Samtidigt 

som ett fåtal tycker att det är svårt att lära sig den nya tekniken och använda den i sin dagliga 

verksamhet. Prissberg beskriver att det negativa synsätt som finns ofta handlar om att lärarna 

”ser ju fördelarna, men de orkar inte lära sig själva”.  

När lärarna förklarar sin syn på hållbar utveckling ombads de redogöra för hur de ansåg sig 

kunna utveckla den existerande undervisningen. Lärarna är positivt inställda till att arbeta mer 

med hållbar utveckling. De anser det viktigt att i framtiden arbeta mer med HUT och IKT. 

För att integrera undervisningen förespråkar Prissberg VAD-principen (Variation Aktivitet 

och Delaktighet). Den är eftersträvansvärd i all IKT-undervisning. Lärare behöver inte 
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ständigt använda IKT-verktyg, men som komplement i undervisningen ger det stora 

möjligheter till variation. Påståendet understöds av Boström och Josefsson (2006) vilka menar 

att varierad undervisning ger goda förutsättningar för elever med olika lärstilar. Axelsson 

hävdar även att tekniken i vissa sammanhang är oslagbar. På internet är tillgången på aktuellt 

innehållsrikt material nästintill obegränsad och i många fall även kostnadsfritt. Prissberg 

menar att IKT behövs för att skolan måste vara en del av samhället den existerar i.  

Tidigare fanns ett betydligt större motstånd, men allt eftersom tekniken blivit mer 

användarvänlig har attityden förändrats. Det finns fortfarande brister, men dessa är dock 

betydligt mindre än tidigare. Idag är tekniken än mer intuitiv och enklare att förstå än tidigare. 

I takt med att den utvecklas kommer användarvänligheten bli bättre och göra hanteringen än 

enklare. Axelsson tror att tekniken i framtiden ”kommer vävas in på ett naturligt sätt, men 

man måste tänka lite annorlunda” när lärare utformar sin undervisning. Det är också viktigt 

att överföringen mellan analog och digital teknik är det inte endast blir en förlängning av det 

man tidigare gjorde. Med hjälp av ett nytt medium. Axelsson exemplifierar genom att berätta 

om hur dåligt utformad IKT baserad undervisning kan te sig för elever ”sitta 8 timmar och 

kolla på power points, det kan inte vara så kul”. 

Undervisning med IKT blir inte per automatik intressant. Det är variation som är nyckelordet. 

Däremot är IKT ett bra medel bland många för att skapa variation och delaktighet i 

undervisningen. Axelsson menar att därför det är viktigt att ha en tanke med undervisning 

som bedrivs. Detta menar också Cowie och Jones (2009), att IKT inte av sig självt skapar 

bättre undervisning, utan det är hur det genomförs som skapar förändring och förbättring.  

De intervjuade lärarna menar att IKT-verktyg kan störa undervisningen. Risken finns att 

elever fokuserar på nöjesanvändning istället för givna uppgifter. Detta skriver även Lai och 

Pratt (2008) i studien Positive ta a Degree: The Effects of ICT Use in New Zealand Secondary 

Schools vilken menar att datorer kan fungera som distraktionsmoment för undervisning och 

det är viktigt att lärare är medvetna om problemen. 

Läraryrket innebär många olika tidskrävande arbetsuppgifter. IT-pedagogerna menar att lärare 

i största allmänhet vill lära sig mer. Problemet är att det finns andra aktiviteter som kräver 

deras tid. Prissberg och Axelsson att lärare aktivt måste arbeta med IKT för att bli mer 

tidseffektiva. De efterlyser mer stöd från arbetsgivare och större fokus på IKT redan under 

lärarutbildningen. Mer stöd skulle hjälpa många lärare att ta sig ur komfortzonen och våga 

prova nya arbetssätt. Axelsson säger: 
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Det är ju en jätteviktig del: att våga prova. Alltså att allting behöver inte vara organiserat och 

testat hundra gånger innan. Utan det är just genom att ha modet att prova som man tar de där 

intressanta kliven. För att det är ju tillåtet att göra fel och man kan ju göra om, om man 

misslyckas. Men provar man aldrig blir det ju heller aldrig nån utveckling. Att våga kasta sig ut 

och verkligen testa är viktigt. (Lennart Axelsson) 

I fråga om kunskapsnivå angående IKT menar de intervjuade att det finns stora skillnader 

mellan lärare. Prissberg berättar att den kompetensutveckling AV-Media Kronoberg och 

andra aktörer står för är en bidragande orsak till att kompetensen i lärarkåren stadigt ökar. 

Hon menar att det tydligt märks om en grupp lärare genomgått kompetensutbildning. Det 

finns stora kunskapsklyftor i fråga om IKT och det innebär i förlängningen enligt Lennart ”att 

eleverna faktiskt inte får en likvärdig undervisning. Det måste man konstatera.”. Vilket är 

anmärkningsvärt då en av skolans grundläggande uppgifter är att erbjuda likvärdig 

undervisning, oberoende av geografiskt läge och resurser. Prissberg menar att man från högre 

ort länge har underskattat behovet av kompetensutveckling. Från högre instans har de räknat 

med att det ska räcka med att material och teknik köps in för att kunskapsnivån ska öka. Hon 

menar att lärare överlag efterfrågar mer utbildning på den nya tekniken för att kunna dra 

större nytta av de investeringar som gjorts. 

Alla intervjuade lärare menar att de på ett eller annat sätt kontinuerligt använder sig av IKT i 

olika stor utsträckning. Men de skulle vilja använda det mer frekvent. De menar att det går 

sakta framåt och att användningen ökar år för år. Lärare 2 beskriver IKT som en futuristisk 

del av undervisningen och att implementeringen av IKT i skolan är något som släpar efter. 

Trots vissa brister i fråga om kunskap, arbetar lärarna efter bästa förmåga för att tillgodose de 

krav som Skolverket ställer. 

Undervisning med IKT blir inte per automatik intressant. Variation är nyckelordet för att 

bedriva intressant och motiverande undervisning. IKT ett bra medel bland många för att skapa 

variation och delaktighet i undervisningen. Axelsson menar att det är viktigt att ha en tanke 

med undervisning som bedrivs. Även Cowie och Jones (2009) menar att IKT inte av sig självt 

skapar bättre undervisning, utan det är hur det genomförs och i undervisningssituationen som 

skapar förändring och förbättring.  

Axelsson och Prissberg menar att IKT bör vara en betydelsefull del av skolan. Då 

informations- och kommunikationsteknik är en stor del av samhället och en del i den tekniska 

utveckling som samhället genomgår. Säljö (2002) menar att det är av stor vikt att förbereda 

elever för att fungera i ett teknikorienterat samhälle. Många elever använder frekvent den nya 
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tekniken, men de är inte alltid vana vid att använda kunskaperna om ny teknik i 

undervisningen. För lärare är det viktigt att visa på hur redskapen kan användas i arbetssyfte i 

skoaln och inte endast som ett nöje att använda på fritiden. Elever tar tekniken förgiven och 

det kan därför vara svårt för dem att förstå att det är IKT de arbetat med menar Prissberg. 

Prissberg beskriver en god lärandesituation som att ”det är inte säkert att eleverna uppfattar 

det som att nu har vi jobbat med IT. Utan de har haft kul undervisning Det är ju det bästa helt 

enkelt.” och menar att genom IKT kan sådana situationer skapas. 
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ANALYS 

Följande avsnitt syftar till att skapa en koppling mellan teori och det resultat som intervjuerna 

resulterat i. I analyskapitlet kommer intervjuer och litteraturstudier att kompareras för att 

förtydliga pedagogers uppfattning om möjligheter och begränsningar med IKT-användande. 

Lärare och IT-pedagogers uppfattning kring IKT 

I studiens frågor om IKT är de intervjuade lärarna en aning osäkra kring betydelsen. En stor 

del av kunskapen riktas främst mot datorer och annan fysisk utrustning, vilket innebär att de 

övriga delar som kommunikation riskerar att hamna i skymundan. Begreppets innebörd är mer 

omfattande än lärarnas uppfattning om att datorer är det centrala i betydelsen. Få av de 

intervjuade lärarna tar upp andra möjligheter än datorn som den mest betydande delen i IKT 

begreppet. I artikeln Teaching and learning activities in Chilean Classroom: Is ICT making a 

difference? skriver Enrique et al. (2012) fram betydelsen av att integrera teknik och 

kommunikation i undervisningen för att skapa variation. Vidare skriver Enrique et al. (2012) 

att om lärare saknar insikt i begreppet riskerar undervisningen att bli enkelriktad och 

onyanserad. Säljö & Linderoth (2002) och IT-pedagogerna menar att IKT är mer än teknisk 

utrustning. Begreppet innefattar även programvara och mellanmänsklig kommunikation. 

Lärarna anser att tillgången på programvara är relativt god. Läraren nämner däremot inget om 

kommunikationsdelen. Axelsson berättar att Växjö ligger bra till jämfört med många andra 

kommuner i fråga om tillgång till programvara. 

I intervjuer med lärare framkommer att kommunikation är den del av IKT- som lättast hamnar 

i skymundan. Ingen av de tillfrågade nämner kommunikation som svar vid frågan om vad de 

anser att begreppet innefattar. Vilket kan tolkas som ett problem som skapar begränsningar 

vid användande. Lärarna har därför färre metoder att variera sin undervisning med. En del av 

problemet beror på begreppsförvirring. IT-pedagogerna redogör tydligt för begreppets 

innebörd och betonar kommunikationsaspekten av det. Axelsson förespråkar integration av 

kommunikation i undervisningen för att användning av IKT ska ge resultat. Han säger att ”det 

är viktigt ändå att framhäva att det inte bara är en teknik som handlar om IT och teknik utan 

det handlar även om kommunikation. Så det är kanske egentligen mer en 

kommunikationsteknik.”. 
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IT-pedagogerna menar att IKT erbjuder stora möjligheter i fråga om att utveckla existerande 

undervisning. Cowie och Jones (2009) skriver att med hjälp av IKT kan elevers motivation 

bevaras och höjas. Håkansson och Sundberg (2012) menar att IKT-användning möjliggör nya 

undervisningssätt. De båda intervjugrupperna nämner möjligheten till variation som en av de 

allra största fördelarna med IKT-användning i undervisning. Variation knyter an till flera 

olika lärstilar. Cowie och Jones (2009) betonar dock att det inte finns några vetenskapliga 

belägg för att användning av IKT ger bättre studieresultat på lång sikt.  

IT-pedagogerna menar att det måste finnas en tanke och ett syfte med IKT-användande i 

undervisningen. Ett gott resultat kräver mer än att bara flytta över analoga metoder till en 

digital miljö. Ingen utveckling sker om arbetsmetoden endast byter medium. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att gamla metoder paketerade som något nytt inte tillför ny kunskap 

till undervisning. Viktigt är att som lärare använda de möjligheter som informations- och 

kommunikationstekniken erbjuder samtidigt som man måste ha en tanke med användandet. 

Alla intervjupersoner betonar vikten av att använda traditionella undervisningsmetoder som 

grund och istället använda IKT där det skapar mervärden. Tekniken erbjuder god tillgång till 

aktuell information och till interaktion mellan elever. Prissberg använder VAD-principen när 

hon ger exempel på hur IKT kan och bör användas.  

Intervjuerna visar att samtliga tillfrågade intervjupersoner är positiva till att använda IKT för 

att utveckla undervisning om hållbar utveckling. De begränsningar som finns är främst 

relaterade till yttre faktorer som låg kunskapsnivå eller brister i utrustningen. Låg 

kunskapsnivå hos lärare innebär att de har svårt att avhjälpa problem som uppstår. Lai och 

Pratt (2008) menar att om kunskapsnivån om informations- och kommunikationsteknik höjs, 

skulle undervisningen gynnas och användandet öka. Lärare 1 som anser sin kunskapsnivå 

”sämre än den bästa eleven”, använder IKT i mindre omfattning än lärare 3 som anser sig ha 

mycket goda kunskaper. Samtliga intervjuade lärare efterfrågar mer utbildning för att bättre 

kunna bedriva god undervisning om hållbar utveckling med hjälp av IKT. Lärarna menar att 

IKT-verktyg kan fungera som ett störande moment om utrustningen används för 

nöjesändamål. Även Lai och Pratt (2008) menar att IKT-verktyg kan fungera som ett 

distraktionsmoment. 

I fråga om hur elever uppfattar undervisningen i hållbar utveckling med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik menar lärarna att de i stor utsträckning tycker 

undervisningen är intressant. I och med att den frekvent knyter an till vardagsnära kunskaper 
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som kan ge direkta effekter. Genom att elever påverkar föräldrar att göra medvetna val i fråga 

om miljö och omvärld. Ämnet uppfattas som positivt av eleverna eftersom lärare ser 

utvecklingspotential i det och möjligheter till att kunna bredda och variera undervisning och 

skapa större förståelse.  

Uppfattning om bristen på utrustning skiljer sig åt. IT-pedagogerna menar att skolan där 

lärarintervjuerna genomfördes hade en relativt hög standard, jämfört med andra skolor. 

Lärarna själva ansåg att utrustningen på flera sätt innehöll brister. De nämner att de har 

tillgång till för få datorer och de som finns har lång uppstartstid. Vilket gör att användandet i 

undervisning begränsas. Lärarna menar att bättre fungerande datorer möjliggör mer frekvent 

användning. 

Kompetensutveckling har länge underskatts från skolledningen menar alla intervjupersoner. 

De menar att skolledningen tidigare köpt in utrustning och tagit förgivet att kunnande om den 

utvecklas per automatik. Tidigare köptes utrustning in, men få personer hade kunnande att 

använda den. Intervjupersonerna förespråkar därför mer fortbildning. Intervjupersonerna 

menar att införskaffning av ny teknik tillsammans med fortbildning ger mer valuta för 

investerade pengar.  

Trots de tekniska investeringar som gjorts menar intervjupersonerna att tillgången till datorer 

ändå är relativt begränsad. OECD (2004) menar att stora investeringar på informations- och 

kommunikationsteknik gjorts i skolorna. Lärarna berättar att antalet tillgängliga datorer på 

skolan inte är tillräckligt stort för att täcka behovet i en elevgrupp. De datorer som finns 

fungerar inte heller tillfredställande. 

Lärarna anser sig arbeta med hållbar utveckling i undervisningen och inser vikten av 

kunskaper om området. Alla menar att de skulle vilja arbeta mer med undervisning om hållbar 

utveckling. Genom exempelvis IKT-användning, geocaching eller annan konkretisering ge 

elever en bättre helhetsbild av begreppet. Skolverket (2002) menar att IKT och HUT är svåra 

begrepp som ställer krav på undervisning. Anammas en undervisningsstrategi vilken 

fokuserar på lärande i mindre segment resulterar i god helhetsuppfattning menar Håkansson 

och Sundberg (2012).   
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DISKUSSION 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar som finns angående möjligheter och 

begränsningar för användandet av informations- och kommunikationsteknik med ett 

perspektiv på hållbar utveckling i grundskolan 

Resultatdiskussion 

Intervjuerna tyder på att kunskapsnivån hos lärarna är en av de största faktorerna i fråga om 

med vilken kontinuitet och kvalité som IKT integreras i undervisningen. En av de mest 

grundläggande riktlinjerna i styrdokumenten är enligt Skolverket (2011) att elever ska ges en 

likvärdig utbildning. Axelsson menar att undervisningen riskerar att inte bli likvärdig om 

kunskapsnivån hos lärare skiljer sig åt. Vidare riskerar kvalitén på undervisningen att 

påverkas negativt om lärare saknar tillräcklig utbildning. I och med detta finns stora vinster att 

göra genom att höja kompetens och utbildningsnivå om IKT i lärarkåren.  

Även lärarens personliga intresse styr i vilken utsträckning IKT används och hur mycket 

begreppet hållbar utveckling integreras i undervisningen. Genom analyserade intervjuer går 

det utläsa att lärare är intresserade av dessa kunskaper och anser det viktigt. En tänkbar orsak 

till varför fokus flyttas från undervisning och utbildning om hållbar utveckling och IKT kan 

vara hög arbetsbelastning hos lärare. Nya arbetsuppgifter tillkommer ständigt medan tidigare 

uppgifter fortfarande kvarstår. 

De intervjuade pedagogerna ser möjligheter att utveckla undervisningen med hjälp av IKT. 

IKT-verktygen som finns ger goda möjligheter att anpassa och utveckla undervisningen mot 

de behov som finns hos elever och lärare. För att motivera och underhålla elevers intresse är 

verktygen mycket användbara. IKT-verktygens möjligheter att erbjuda information i realtid 

och lättförståliga redskap gör IKT till en god resurs att använda i undervisning av 

ämnesområden som hållbar utveckling. Trots alla möjligheter som IKT erbjuder visar 

undersökningen på en rad brister. Mycket fortbildning återstår bland lärare för att 

informations- och kommunikationsteknik kan nå i sin fulla potential i undervisningen.  

Användandet av IKT-verktyg är starkt kopplat till varje individuell lärare och dennes 

kunskaper och uppfattningar om IKT i skolan. Studien visar att kunskapsnivån hos de 

intervjuade lärarna bör utvecklas. Samtliga intervjuade lärare efterfrågar fortbildning om både 

IKT och HUT. Många av dem tillhör en äldre generation som inte växt upp med begreppen 
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och på så sätt fått kunskap om det. Undersökningen visar att endast ämneskunskap inte är 

tillräckligt för att skapa god undervisning. Precis som i andra ämnesområden krävs ett genuint 

intresse och engagemang för området för att undervisningen ska nå sin fulla potential.  

Den fortbildning som de intervjuade lärarna genomgått har uppfattats som ett steg i rätt 

riktning. Lärarna känner sig mer trygga att använda IKT samtidigt som de poängterar att den 

utbildning de genomgått enbart är en grund att bygga vidare på. Ingen av de intervjuade 

upplever sig som fullärda och menar att det alltid finns ytterligare kunskap att sträva mot. 

De intervjuade lärarna är mycket teknikfokuserade vid frågor som rör IKT. De flesta av 

svaren som ges är riktade mot fysisk utrustning som de anser sig behöva för att kunna bedriva 

IKT undervisning. Flera av de intervjuade reflekterar inte över är att god undervisning inte 

nödvändigtvis kräver många och moderna tekniska hjälpmedel. Fokus idag ligger ofta på att 

inneha den allra senaste tekniken. Istället för att till fullo inneha kunskapen i att utnyttja de 

existerande resurserna.  

IKT-verktygens funktion påverkar i hur stor utsträckning IKT används. Lärarna menar att 

problem med utrustningen är störande och upplevs som en begränsande faktor i 

undervisningen. Bristande funktion på utrustningen måste vid planering tas hänsyn till, 

återkommande problem är lång uppstartstid eller tillgång till för få enheter. Ofta saknas just 

uppdaterad och välfungerande fysisk utrustning. I och med bristen är det lätt för lärare att 

prioritera bort undervisning baserad på IKT för att istället arbeta med beprövade metoder. 

Axelsson förespråkar att lärare vågar pröva nya metoder för att utveckla sitt eget och elevers 

lärande. För att själva utvecklas och föra kunskapen framåt. Tid och vilja krävs för att stiga ur 

komfortzonen och pröva nya metoder. 

Vid användning av IKT är det viktigt att det inte används utan eftertanke. Det primära syftet 

bör vara att understödja och fungera som ett komplement till den rådande undervisningen.. 

Det är viktigt att lärare frekvent kommer i kontakt med och använder informations- och 

kommunikationsteknik. Då blir tekniken ett naturligare inslag i det dagliga arbetet.  

Intervjuerna visar att både hållbar utveckling och informations- och kommunikationsteknik är 

områden som ligger i tiden och framöver kommer bli än viktigare för människan. Inget tyder 

på att den utveckling som skett inom IKT-sfären kommer avstanna, vilket gör kunskaper om 

området fortsatt viktiga. Detta bekräftas även av samtliga intervjuade som betonar vikten av 

kunskapen. Genom ökad kunskap om IKT och HUT blir det lättare för lärare att kontinuerligt 
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arbeta med de olika delarna av begreppen. Finns kunskapen som krävs blir det lättare att 

integrera de olika delarna i den dagliga undervisningen.  

Slutreflektion 

Uppsatsarbetet har varit intressant och utvecklande att genomföra. Att studera ett eget valt 

ämnesområde ger stor tillfredställelse och många nya erfarenheter. Arbetet har varit väldigt 

tidskrävande eftersom intervjuer och litteraturstudier varit omfattande. Resultatet av dessa har 

gett uppsatsen bra material att studera och analysera, vilket gjort mödan väl värd. Den 

genomförda undersökningen har utmynnat i en större inblick i pedagogers olika syn på 

informations- och kommunikationsteknik och hur den kan användas i undervisningen om 

hållbar utveckling. Studerad litteratur har bidragit till en bättre helhetsuppfattning om 

problemområdet och dess komplexitet. Mellan analyserad litteratur och resultat av 

genomförda intervjuer har tydliga kopplingar framkommit.  

Vidare forskning 

Ytterligare intressanta områden att arbeta vidare som knyter an till studien är att studera 

effekten av kompetensutveckling hos lärare och hur den borde utformas. Även elevers 

uppfattning och intresse kring arbetsområdet vore intressant att få djupare kunskap om. 
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BILAGOR   

Bilaga 1  Intervjuguide  

 

Lärare: 

Vad betyder hållbar utveckling för dig? 

Arbetar ni med HUT? 

Följdfrågor: Kan ni arbeta med mer det? 

Följdfrågor: Finns det några resurser du saknar i undervisningen? 

Hur tror du att eleverna uppfattar undervisningen med Hållbar utveckling? 

Vad är IKT?  

På vilket sätt kan du att du som lärare använda IKT för att utveckla undervisningen i HUT? 

Har du de kunskaper som krävs för att använda existerande IKT-verktyg? 

Följdfrågor: Hur känner du för att jobba med IKT?? 

Har du tillgång till de verktyg som krävs? 

Följdfrågor: Vad saknas 

Vad tror du elever anser om undervisning med stöd av IKT? 

Arbetar ni för att tillgodose de mål som finns i kursplanen gällande IKT? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

IT-pedagog 

Vad innebär IKT? 

På vilket sätt anser du att lärare bör använda IKT för att utveckla undervisningen? 

Hur upplever ni att lärare känner inför arbetet med IKT? 



 

 

Hur upplever ni lärare i allmänhets kunskap om IKT-verktyg? 

Har läraren tillgång till de IKT-verktyg som behövs för att bedriva bra IKT anpassad 

undervisning? 

Följdfrågor: Vad saknas? Varför? 

Hur tror du eleven uppfattar undervisning med stöd av IKT? 

Anser ni att all undervisning kan gynnas av IKT, eller finns det situationer då ”papper och 

penna” är att föredra? 

Vill du tillägga något ytterligare? 

 


