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I en skola som i hög grad är utrustad med digital teknik utnyttjas 

ändå inte tekniken till alla de möjligheter som IT erbjuder. 

Pedagogikens utveckling i förhållande till tekniken diskuteras i det 

här arbetet utifrån ett lärarperspektiv. Syftet med det här arbetet är 

att undersöka hur lärare på gymnasiet använder och integrerar 

digitala redskap i undervisningen, samt hur de beskriver 

möjligheter och förutsättningar att utveckla undervisningen med 

hjälp av digitala redskap. För att få svar på våra frågor har vi gjort 

en enkätundersökning på fyra kommunala skolor. Våra resultat 

visar att lärarna använder och integrerar digitala redskap i ganska 

stor utsträckning, men det finns fortfarande många som inte 

utnyttjar redskapen fullt ut. Digitala redskap och internet ses som 

en tillgång för att kunna utveckla undervisningen men kan också 

skapa problem i form av teknikkrångel och distraktion för 

eleverna. Kompetensutvecklingsplaner uppfattas inte som 

genomtänkta vilket kan vara ett hinder för utveckling.  



  



Förord 

Det har varit en fantastisk resa och en stundtals jobbig process att skriva 

det här arbetet. Vi har jobbat på distans och det har fungerat mycket bra, 

det kan vi tacka Skype och Google drive för! Tekniken har gjort det här 

arbetet möjligt vilket också har en koppling till vårt ämne, teknik och 

pedagogik. Vårt arbete har präglats av gott samarbete och god kontinuitet. 

Vi vill tacka Marie vår handledare för goda råd och handfast styrning samt 

Andreas som kommit med många bra infallsvinklar som hjälpt till att 

utveckla vårt vetenskapliga perspektiv. Våra familjemedlemmar har stöttat 

och varit tålmodiga under den här tiden, vi är innerligt tacksamma för det. 
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INTRODUKTION 
Digitaliseringen av svensk skola har slagit igenom med full kraft och informations 

teknik (IT) är idag en del av vardagen både när det gäller undervisning och 

kommunikation för både lärare och elever. Med utgångspunkt i Skolverkets senaste 

uppföljning IT användning och IT kompetens i skolan (Skolverket Rapport 2013:386) 

ses ett antal förändringar sen förra utvärderingen 2008. Tillgången till datorer har ökat 

för samtliga, både elever och lärare. Kommunikation i skolan sker till större del genom 

IT. Enligt skolverkets rapport har elevernas IT användning däremot inte förändrats så 

mycket utan består fortfarande till stor del av informationssökning på nätet och 

ordbehandling. Sverige ligger i topp bland Europeiska länder när det gäller tillgång till 

datorer. En dator per elev (1:1) är vanligt på svenska skolor idag. Resultaten som talar 

för positiva effekter av IT i skolan är tydligast i klassrum som fokuserar på lärandet som 

process. Integration av IT under lektionen förstärker lärprocessen. Utifrån skolverkets 

resultat (2013:386) ser man att redskapen finns på plats men att utnyttjandet varierar 

kraftigt.  

Trots att Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder enligt digitaliserings- 

kommissionens delbetänkande En digital agenda i människans tjänst- en ljusnande 

framtid är vår (SOU 2014:13) är användningsgraden av IT i skolan ungefär på samma 

nivå som genomsnittet i EU. Användningsformerna har inte utvecklats i samma takt 

som tillgången. För att IT inte ska bli något som bara läggs till undervisningen utan 

också bidra till effektivisering och utveckling måste tillämpningarna utgå ifrån en tydlig 

pedagogisk idé. Skolverkets uppföljning tyder på att det finns skillnader på lärares IT-

kompetens beroende på verksamhetsform och att IT-kompetensutveckling är ett viktigt 

område som behöver prioriteras bättre. Idag handlar det mer om hur skolor jobbar för att 

bygga kompetens hos lärare att använda IT i undervisningen än själva tillgången till 

teknik. Det moderna lärandet fokuserar på förmågor och inte fakta vilket kräver en 

uppdaterad kunskapssyn och öppenhet för nya sätt att lära (SOU 2014:13). 

Digital kompetens är ett begrepp som lyfts fram som en viktig framtidskompetens av 

bland annat Europaparlamentet. Den definition som ges framhåller både tekniska 

färdigheter och kritiskt/reflekterande samt kommunikativa förmågor som viktiga 

ingredienser för att kunna hantera IT i både lärsituationer och yrkesliv. Skolan har en 

viktig uppgift när det gäller att ge eleverna denna kompetens och styrdokumentens 

koppling till digital kompetens diskuteras i arbetet. 

Det finns en stor mängd forskning och studier som tittar på effekterna av IT i 

undervisning och för lärande. Resultaten pekar i olika riktning och ger inte några 

entydiga svar. När det gäller frågan om IT är bra för lärande, tenderar merparten av de 

resultat vi tagit del av vara positiva till de effekter IT visar att stödja vissa förmågor hos 

eleverna som t.ex. engagemang och motivation vilket i sin tur påverkar resultaten 

positivt. De flesta studier framhåller också att det är hur IT används i undervisningen 

som är det avgörande för om resultaten blir positiva för lärande. Detta leder in på hur 

viktiga de pedagogiska aspekterna och lärarens roll är i sammanhanget. 

Vår utgångspunkt i det här arbetet är lärarens och det pedagogiska perspektivet i fråga 

om tekniken i undervisningen. Tekniken är här för att stanna, kunskapssamhällets 

snabba utveckling och nya möjligheter påverkar den dagliga lärsituationen i skolan. Vi 
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är två gymnasielärare som är nyfikna på framtidens pedagogik. Hur kan pedagogik och 

teknik ännu bättre integreras tillsammans? 

Begrepp och definitioner 

IT, eller informationsteknik, är teknik där man använder digitala verktyg och 

telekommunikation för att samla in, bearbeta och överföra information. 

Digitala redskap/verktyg är olika former av utrustning- datorer, surfplattor, 

projektorer, smartboards (interaktiva skrivtavla), smarta telefoner, digitalkameror. 

Begreppet inkluderar också program applikationer (appar) och internet.  

Appar är en förkortning för applikationer och syftar oftast på program som vanligen 

används i smartphones och surfplattor men det finns även appar för webbläsare samt 

sociala nätverk.  

1:1, en elev - en dator, avser elevernas tillgång till egen dator i skolan.  

Digitalisering används i dag vanligen i två olika betydelser enligt 

digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13). Den ena betydelsen står för 

informationsdigitalisering, det vill säga omvandling av information till digital form. 

Den andra för samhällelig digitalisering, (ökad) användning av it i bred bemärkelse i 

samhället.  

Bakgrund 

Digitaliseringen av skolan- en återblick 

 

1970 -80 -90  -94 2000 2008 2011  2014 

 

DIS DOS KK-stiftelsen Internet ITis PIM    GY 11 

 

Hylén (2010) gör en sammanfattande beskrivning av hur datorn kom till svenska skolan. 

De första datorerna köptes in på 1970 talet och ett av de första försöken att införa 

datorer i skolan var DIS (Datorn i skolan) projektet 1974. När datoriseringen av 

samhället tog rejäl fart under 1980 och 1990 talets IT-våg skedde utvecklingen i skolan 

inte alls i samma takt. Under 80 talet introducerades det nya ämnet datalära som ett 

obligatoriskt ämne i läroplanen Lgr 80. Brist på datorer och kompetens bland lärare som 

kunde undervisa i det nya ämnet gjorde att det gick trögt initialt. Satsningarna på datorer 

som pedagogiskt hjälpmedel fortsatte under 80 talet, bland annat treårs projektet DOS 

(Datorn och skolan) 1988. Projektet fick kritik i utvärderingen 1991 för att inte leva upp 

till målen på grund av alltför stark uppifrån styrning, teknikfokusering samt att det var 

alldeles för dyrt för de lokala skolorna att genomföra projektet. 1991 lades SÖ (Skol 

Överstyrelsen) ned och Skolverket bildades. Samhällsekonomin gav inte utrymme för 

några stora satsningar på området i början av 90-talet. Nya utvärderingar visade att det 

inte hänt så mycket sen 1980-talet och datoranvändningen i skolan anpassats till 

rådande strukturer istället för att bli den innovativa kraft man hoppats.  
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När Internet introducerades i svensk skola 1994 valdes en ny strategi där de centrala 

insatserna tonades ned och mindre kommunala projekt fick mer stöd. 

Besparingsåtgärder gjorde att inköp av datorer till skolan inte var aktuellt. Nu tog 

skolverket en ny inriktning mot nätbaserade tjänster som skulle erbjuda 

konferensmöjligheter, länkar, databaser, Skoldatanätet skapades. Regeringen bildade 

1994 även KK stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) som hade 

för uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft genom ökad IT användning. Att 

stimulera skolor och kommuner att brett introducera och utnyttja IT i undervisningen 

var ett av målen, KK stiftelsen har drivit och stöttat flera skolprojekt både ekonomiskt 

och med erfarenhetsutbyte, där i bland ITiS projektet.  

I slutet på 1990-talet skedde nästa stora satsning på IT i skolan, ITiS projektet, den 

enskilt största It satsningen som gjorts i svensk skola, satsningen värderades till 700 

miljoner av revisorerna i efterhand. Programmet innefattade omfattande investeringar i 

kompetensutveckling (ca 75 000 lärare), teknisk infrastruktur, datorer till lärare mm. I 

utvärderingen framkom att kompetensutvecklingen av lärarna medfört förändrat 

pedagogiskt och administrativt arbetssätt i skolan, minskad rädsla för teknik och ökat 

medvetande och reflekterande om IT som pedagogiskt verktyg.  

Vid millennieskiftet fanns en stark tilltro på informationsteknikens möjligheter i 

samhället rent allmänt. I början av 2000-talet drabbas världen och nationen av börsfall 

och “IT bubblor” som orsakades av spekulationer och övervärdering av olika teknik och 

IT företag. Sannolikt bidrog detta till att IT frågan tappade mark inom skolpolitiken. 

Efter ITiS avslutande 2002 har inga större nationella IT projekt initierats även om 

mindre kompetens utvecklingssatsningar som PIM (Praktisk IT och mediekunskap) 

genomförts. 2011 kom nya läroplanen GY11 (Gymnasieskola 2011). 

Kunskapssamhället 

Datorisering och globalisering med hjälp av internet har påverkat skolan avsevärt de 

senaste decennierna. Tekniken har påverkat vårt sätt att betrakta vad som skall läras och 

hur vi ska lära oss menar Säljö (2002), de tekniska redskapen ändrar vår relation till 

omvärlden. Exempelvis behöver vi inte längre lagra eller memorera information 

manuellt utan lära oss var den finns, hur vi ska hitta den, tolka och värdera. Enligt 

Fleischer (2013), kunskapssamhällets framväxt från 1980-talet och dess snabba 

förändringar har påverkat och påskyndat datoriseringen i skolan. Undervisningens 

karaktär har ändrats från industrisamhällets relativt stabila katederundervisning, där 

fakta och upprepning premierades, till kunskapssamhällets, där skolans roll som 

informationskälla inte längre är självklar. Samma information återfinns på olika platser 

och i olika form. Kunskap blir alltmer en fråga om att kunna urskilja och tolka 

kärnbudskap istället för att upprepa det. Eleverna blir i större utsträckning själva 

producenter av kunskap. Kunskapssamhället är en given utgångspunkt när de 

kompetenser som är nödvändiga för framtidens skola ska beskrivas. Fleischer (2013) 

diskuterar skälen till att införa IT i skolan utifrån fyra övergripande perspektiv: 

samhällsekonomiska, rättvisa och medborgarinflytande, effektivitet och 

katalysatorfunktion. Perspektivens tyngdpunkt och inflytande över utvecklingen i 

skolan har skiftat under de senaste 30 åren från politiska argument till en mer 

pedagogisk tyngdpunkt. Framtidsperspektivet beskrivs som kulturellt och pekar mot 

ökande individualisering och identitetsskapande via internet mer styrande faktorer 

menar Fleischer (2013). 
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Teknikdeterminism 

Teknikens framsteg i samhälle och skola bör ses från olika perspektiv, så även 

kritiska.  Pedersen (1998) menar att ny teknik ofta har ett stort symboliskt värde, 

teknikanvändare får representera framsteg och modernitet medan motståndarna 

betraktas som framstegsfientliga. Datoranvändning kan ha nyhetens behag och dess 

motivationsskapande effekter i stil med det Skinner kallar förstärkningsmekanismer 

menar Pedersen och varnar för risken att dess effekter kommer att minska med tid. 

Stigmar (2002) diskuterar i sin avhandling hur en alltför datadeterministisk uppfattning, 

att utveckling sker per automatik om man bara förser skolan med datorer, inte självklart 

leder till förbättrat lärande. Stigmars poäng är att utgångspunkten bör vara pedagogiken, 

därifrån bör vi fundera kring vad tekniken kan bidra när det gäller utveckling av 

kunskapsprocessen. Det krävs något mer än datorer för att utveckling ska ske enligt 

Stigmar (2002), att professionella lärare skapar goda lärmiljöer och reflektion kring hur 

man lär (metakognition). I sin avhandling undersöker Stigmar med aktionsforskning om 

elever med hjälp av metakognitiva övningar utvecklar bättre förståelse för sitt lärande 

när de arbetar med internet. Resultatet visar att det är lärarens interaktion med eleverna 

som har störst betydelse för hur detta lyckas vilket kan ses stödja Stigmars 

utgångsperspektiv. 

Säljö (2002) skriver att informationstekniken inte utvecklats med sikte på att främja 

lärande eller utveckling i skola i första hand, utan har kommit till skolan för att 

modernisera och förnya den traditionella undervisningen. Lärande och undervisning har 

förändrats till innehåll och form, men, med referens till Cubans (1886) studier om 

teknikens påverkan av undervisningen, tekniken har trots allt marginellt inflytande på 

den dagliga verksamheten. Den konkreta betydelsen av tekniken ligger inte i själva 

tekniken utan hur den kommer att användas av aktörerna i verksamheten. 

Den Europeiska agendan 

Inom EU har behovet av förnyelse av utbildningssystemet och ett ökat livslångt lärande 

ansetts som avgörande för att öka de europeiska ekonomiernas konkurrenskraft. Som ett 

led i detta fastslog Europaparlamentet och Europarådet 2006 ett antal 

nyckelkompetenser för livslångt lärande (Hylén, 2013). Sverige antog 2006 

överenskommelsen att följa Europaparlamentets rekommendationer. De olika 

nyckelkompetenserna beskrivs av Europarådet som “väsentliga kunskaper, färdigheter 

och attityder” som anses avgörande för livslångt lärande och aktivt medborgarskap.  

EU:s åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet:  

 

 Kommunikation på modersmålet. 

 Kommunikation på främmande språk. 

 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

 Digital kompetens. 

 Lära att lära. 

 Social och medborgerlig kompetens. 

 Initiativförmåga och företagaranda. 

 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

 

Europaparlamentet och rådets rekommendationer (2006/962/EG) 
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En av dessa åtta nyckelkompetenser är digital kompetens. Digital kompetens definieras 

exempelvis enligt EU som: “säker och kritiskt användning av informationssamhällets 

teknik i arbetsliv, fritid och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via internet ”. Ungdomar skall erbjudas möjligheter att utveckla 

dessa kompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet, vidare utbildning och 

arbetsliv (Hylén, 2013). 

Skolverket specificerar definitionen av digital kompetens på samma sätt som EU. I 

förarbetet till dagens styrdokument tar skolverket sin utgångspunkt för digital 

kompetens i Futurelabs texter kring digital literacy (digital läskunnighet) (Fleischer, 

2013). Komponenterna i begreppet illustreras av följande figur: 

 

Bild 1. Olika förmågor som ingår i begreppet Digital kompetens, fritt modifierad (Futurelab, 2010).   

 

Futurelab (2010) beskriver digital kompetens i termer av förmågan att skapa och dela 

mening av olika typer och format, i samarbete och med effektiv kommunikation. 

Förståelse för hur och när digital teknik bäst kan komma till användning som stöd i 

dessa processer är en viktig komponent. Man framhåller också att trots att unga ofta 

känner sig självsäkra som IT-användare är det inte samma sak som att de behärskar 

förmågan att kunna kritiskt sovra information på t.ex. internet. Att kunna använda IT är 

inte samma sak som att ha utvecklat kompetens att vara ansvarsfulla, kritiska och 

kreativa användare av informationsteknik. När det gäller lärares digitala kompetens 

framhålls att ett öppet förhållningssätt till ny teknik snarare än specifika tekniska 

kunskaper är en central aspekt (Futurelab 2010). 
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Läroplaner och digital kompetens 

Övergripande formuleringar och riktlinjer finns i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011: 

Skolans värdegrund och uppgifter Kap 1: 

"Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna 

sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och 

arbeta” 

I programstrukturen för GY 11 ingår tolv yrkesprogram, sex högskoleförberedande 

program och fem gymnasieförberedande program. Det finns inte någon gemensam 

skrivning i den nya läroplanen för gymnasiets program om vad digital kompetens är. 

Om man läser de olika programmens examensmål kan man se att tre av de tolv 

yrkesprogrammens examensmål innehåller mer precisa skrivningar om färdigheter när 

det gäller att använda, söka och kommunicera med hjälp av IT, modern teknik, digitala 

verktyg och medier. Bland de högskoleförberedande programmens examensmål kan 

man läsa mer preciserade skrivningar i fem av sex program. När det gäller 

introduktionsprogrammen finns inga skrivningar med koppling till digital kompetens. 

Grundläggande datorkunskap (DA01) var en kärnämneskurs i den föregående 

läroplanen Lpf 94 men är numera inte ett gymnasiegemensamt (motsvarande kärnämne, 

ämne som läses av alla oavsett program) ämne i GY11. Kursen dator och 

kommunikationsteknik återfinns bland inriktningskurserna på två program (El och 

energiprogrammet samt Teknikprogrammet) samt som individuellt val. Kurserna måste 

numera aktivt väljas av eleven. 

Samuelsson (2014) är kritisk till den otydlighet som finns i läroplanerna när det gäller 

digital kompetens och menar att det har inte skett någon förstärkning av skolans ansvar 

för elevers digitala kompetens i de nya läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. 

Samuelsson påpekar att skolan, oavsett politiskt styre, under flera decennier ansetts ha 

en viktig roll i samhällets övergripande IT-strategi. Digitala perspektiv och intentioner 

har endast fått marginellt genomslag i skolans styrdokument. Vilken roll digital 

kompetens har som kunskapsmål framgår ej tydligt. IT användning i skolvardagen blir 

därför beroende av lärares eget intresse och tolkning av styrdokumenten. Det innebär 

även att skolan brister i elevers rätt till likvärdig utbildning och kompensation för olika 

förutsättningar (Samuelsson, 2014). 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) ger skolverket i uppdrag att bli tydligare 

när det gäller att föra in ett digitalt perspektiv i undervisningen. Skolverket ges i 

uppdrag att senast 2015 revidera läroplaner och föra in digital kompetens som en 

basfärdighet samt att föra in digitala förmågor i ämnes och kursplaner med tydligare 

koppling till kunskapskraven. 

Nuvarande IT användning i skolan 

Enligt skolverkets uppföljning (2013:386) hade 94 % av gymnasielärare tillgång till 

egen dator på jobbet. Åtta av tio lärare ansåg att man hade tillräcklig tillgång till dator 

under lektionstid. För eleverna var tillgången 1,3 elev/dator på kommunala 
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gymnasieskolor. På de kommunala gymnasieskolorna hade 99 % dataprojektorer. 94 % 

digitalkameror, 11 % digitala skrivtavlor. Tillgången till internet är god och nio av tio 

gymnasieskolor har trådlöst nätverk installerat i hela skolan. När det gäller elevernas 

användning datorer visar rapporten från skolverket (2013:386) att de ämnen där datorer 

mest används är svenska och samhällskunskap. Det eleverna använder datorer till är 

framförallt att: söka information, skriva uppsatser/inlämningsuppgifter, göra 

presentationer/redovisningar. I mindre omfattning används datorn till att arbeta med 

bilder, ljud, musik eller film, samarbeta med andra elever, göra 

beräkningar/diagram/statistik. Digitaliseringskomissionen konstaterar (SOU 2014:13) 

att Sverige ligger i topp när det gäller tillgången till teknik men att vi ändå hamnar efter 

när det gäller användandet av den. Användningsformerna har inte förändrats nämnvärt 

de senaste åren vilket också skolverket slår fast i sin uppföljning (2013:386). 

1:1 En elev en dator 

En av tidigaste och mest välkända en till en satsningarna gjordes i början av 2000- talet 

i USA, delstaten Maine. Eleverna fick från 2002/2003 en egen dator. Satsningen följdes 

från starten av en fristående grupp forskare (Silvernail, 2011). Resultaten 

sammanfattades 2011 och var genomgående positiva. Eleverna som haft tillgång till 

dator visade mätbara resultatförbättringar i matematik och uppsatsskrivning. 80 % av 

lärarna som var involverade i projektet svarade att eleverna var mer engagerade i 

undervisningen när datorer används. 

Många skolor i Sverige har på senare år satsat på en dator till en elev. För att utvärdera 

effekterna har forskningsprojektet Unos Uno (Unos uno årsrapport, 2013) genomförts. 

Forskarna har samlat in data från ett antal skolor i Sverige under 2011-2013 och 

resultaten visar många positiva effekter men bara i de skolor där man har använt 

tekniken på ett bra sätt. Resultaten i de mest framgångsrika skolorna visar att lärarnas 

uppfattning är att satsningen har lett till bättre kunskaper för elever, eleverna har lärt sig 

jobba effektivare och blivit bättre på att samarbeta. När det gäller nya arbetsmetoder så 

upplever lärarna en positiv utveckling. En till en satsningen har ändrat arbetssättet men 

det har inte lett till att man sparar tid. En viktig slutsats som forskarna drar här är att för 

att lyckas med en till en satsning krävs det en god ledning på kommunnivå och att man 

inte ska delegera allt ansvar till den enskilda skolan.   

I en svensk fallstudie (Von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011) undersöks hur lärare 

uppfattar att undervisningen påverkas när eleverna får tillgång till en egen dator. I 

studien används bland annat SAMR modellen (se sid 13) för att upptäcka på vilka sätt 

undervisningsformerna i klassrummet förändras när digital teknik används. De lärare 

som intervjuats i studien anger att de finner sig på nivå två, förbättringsnivå. 

Erfarenheterna från det här fallet tolkas som att lärarna till stor del är utlämnade till att 

själva söka sig fram i en process av ”trial and error” avseende hur undervisningen kan 

utvecklas när varje elev får en egen dator. 

Fleischers (2013) har i sin avhandling bland annat undersökt hur en-till-en påverkar 

lärandet. Resultaten visar att elevernas motivation och förmåga att hantera datorer ökar. 

Fleischer menar också att alltför stort fokus läggs på färdigheter. Färdigheter är inte 

samma sak som kunskap, kvalitén på kunskaperna blir bristande då eleverna inriktar sig 

på att snabbt söka svar på frågorna och sen gå vidare till nästa tack vare möjligheterna 

med egen dator och internet ger. För stor tilltro sätts till eleverna egen drivkraft och 

förmåga att söka kunskap på internet vilket leder till att reflektion och pedagogisk 
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styrning och återkoppling blir lidande. Fleischer menar att lärares didaktiska utveckling 

inte hängt med den tekniska. 

IT och lärande 

Om datorer stärker kognitiva funktioner diskuterar Pedersen (1998) i sin 

forskningsöversikt där han menar att det finns visst stöd för det, oftast ganska 

avgränsade aspekter av en viss kognitiv förmåga. Utmärkande för dessa rapporter är att 

de betonar lärarens roll att skapa interaktion, diskussion och problemlösning. Elevers 

metakognition (att bli medveten om sitt eget tänkande) är en viktig faktor för 

kognitionen. Pedersen menar att detta kopplar till Vygotskijs teorier om proximal 

utvecklingszon, där utvecklings nås mot potentiell nivå genom intervention och 

diskussion med lärare och kamrater. Pedersen (1998) diskuterar i sin forskningsöversikt 

om undervisning och elevers inlärning blir bättre med datorer utifrån olika innebörder 

av vad “bättre” kan innebära. Datorer i undervisningen kan göra att elever lär mer på 

kortare tid, motivationen ökar och påverkar därigenom, undervisningen blir billigare, 

undervisningen blir mer varierad, kvalité och/eller kvantitet ökar. Alla dessa innebörder 

kan tolkas in i begreppet “bättre undervisning och inlärning”. Pedersen tar upp ett antal 

komparativa studier som syftar till att jämföra elevers kunskapsutveckling och resultat 

med och utan dator.  Problematiken med att göra experimentella studier i skolmiljö då 

kontexten i sig själv gör att det är svårt att ha kontroll över alla variabler som kan 

påverka resultatet. Resultaten är motsägelsefulla och överlag svåra att värdera just på 

grund av den dynamiska miljön som skolan utgör.  

Studien E-learning Nordic (2006) är en stor surveystudie som bygger på nordiska 

lärares uppfattningar och attityder. Tre huvudområden undersöks i relation till IT och 

dess inverkan: elevers resultat, undervisning och lärprocesser samt kunskapsutbyte och 

kommunikation och samarbete skola/hem. Studien pekar på att bättre resultat uppnås i 

ett antal kärnämnen som matematik, skriv och läs färdigheter. Elevernas motivation 

ökar tack vare den individanpassning tekniken medger. IT främjar förmågan att arbeta i 

grupp och ta eget ansvar samt ger ökat utrymme för reflektion och analytiskt tänkande. 

Ett huvudresultat från E-Learning Nordic (2006) är att IT har positiv effekt på skolans 

övergripande mål nämligen att förbättra eleverna lärande, men, potentialen som finns 

hos IT inte utnyttjas till fullo.  

Forskning kring elevers lärande med hjälp av datorer pekar på positiva resultat 

framförallt när det gäller att öka elevernas motivation och engagemang i undervisningen 

(SOU 2014:13). Omkring fyra av tio lärare anser att IT underlättar möjligheterna att 

anpassa undervisningen till elevers olika behov samt att IT ökar elevernas 

motivation och stimulerar inlärningsprocessen (Skolverket, 2009). Resultat som 

bekräftar kunskapernas kvalité är inte lika tydliga, men poängterar alla att lärarens 

kunskap och attityd till IT har betydelse för hur framgångsrik undervisningen blir. 

Studier som visar på mätbara resultat finns dock och ökar i antal. Här återges några 

exempel. Underwoods (2009) översikt av studier i Storbritannien påvisar mätbara 

evidens för positiva effekter när det gäller elevers lärande. Underwood redovisar också i 

sin sammanfattning att teknologin ska informera och stödja, inte leda, beslutsfattande 

kring lärande och undervisning. En skicklig lärarkår är fortfarande nyckeln till att 

utbilda elever men teknikintegrering ökar möjligheterna till kunskapsutveckling. 
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Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) menar att för att kunna besvara frågan om 

digitaliseringens betydelse för inlärning behöver den fördjupas. Digitaliseringen kan 

påverka direkt eller indirekt. Indirekt påverkan utgörs av t.ex. elever ökade motivation 

att arbeta eller att vissa färdigheter som läs och skrivförmåga ökar vilket i sin tur kan 

inverka positivt på resultatet. I olika litteraturgenomgångar som 

digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) refererar till visar att datorer eller 

surfplattor gör att eleverna uppfattar skolarbetet roligare och därför ägnar mer tid åt sina 

uppgifter. Framgångsfaktorer kopplat till detta tycks vara lärarens digitala kompetens, 

förmåga att leda skolarbetet, integrera IT i undervisningen samt att ge eleverna tydliga 

men realistiska utmaningar. 

Pedagogik och metodik 

Traditionell pedagogik kan relateras till begreppet förmedlingspedagogik och beskrivs 

av Steinberg (2013) som undervisning där läraren är den främsta kunskapskällan. 

Genom berättelser, föreläsningar, texter, arbetsblad och prov förmedlas och testas 

kunskapen. Processpedagogik är ett samlingsnamn för projektorienterade, 

tvärvetenskapliga och problembaserade arbetssätt. Tanken är att det är själva processen, 

när man arbetar, som är lika viktig som innehållet. Läraren får rollen som handledare, 

mentor, uppmuntrare och kravställare. Digitala verktyg skapar ytterligare möjligheter att 

arbeta processorienterat (Steinberg, 2013).  

En modell som har dykt upp i och med digitala verktygens intåg i skolvärlden är 

blended learning (se bild 2). Detta innebär en kombination av mobilt lärande (lärande på 

annan plats), online lärande och klassrumslärande. Digitaliseringskomissionen (SOU 

2014:13) beskriver The flipped classrom som en metod som utgår från just blended 

learning och går ut på att läraren spelar in en “föreläsning” och lägger upp den på nätet 

så att eleverna kan lyssna på den innan lektionen. Under lektionstiden kan man 

diskutera och lösa problem där läraren har mer tid att gå runt och hjälpa eleverna. 

Denna metod innebär även att studenterna är mer aktiva och stimuleras till att tänka på 

hur man bäst kan utnyttja det material som läraren har lagt upp på nätet. Tanken med 

flipped classroom är också att utnyttja tekniken till att disponera om tiden för läraren till 

att möta eleverna istället för att föreläsa (Steinberg, 2013). 

 

Bild 2. Blended learning metodologins olika beståndsdelar och inbördes relation, fritt modifierad 

(Steinberg, 2013, s 102).  
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Hinder och motstånd 

Enligt Bectas (2003) forskningsöversikt över hinder för effektiv användning av IT i 

undervisningen räknas resursrelaterade faktorer (brist på utrustning), kompetens hos 

lärare (bristande kunskap och kompetensutveckling), attitydrelaterade problem 

(förändringsmotstånd, negativa attityder till datorer i undervisningen), brist på support 

både teknisk och strategiskt från skolorganisationen. Hansson (2013) diskuterar 

teknikens förmåga att skapa motivation hos lärare att använda teknik med hänvisning 

till studien Empirica (genomförd på uppdrag av Europeiska kommissionen, 2006). Det 

framgår i denna studie att svenska lärare, trots god tillgång på datorer och internet samt 

mycket hög grad av egen upplevd kompetens på området i låg utsträckning ansåg att 

tekniken bidrog till elevers lärare. 48 % av lärarna tillbakavisade påståendet att teknik 

användning ger några större fördelar. Den låga motivationsgraden förklaras i rapporten 

som IT mognad, en slags avmattning av den första tidens entusiasm. 

Enligt skolverket (2013:386) har nästa alla lärare på gymnasiet tillgång till teknisk IT 

support, men, att den inte alltid är tillräckligt snabb. Fyra av tio gymnasielärare uppger 

att de liten eller mycket lite grad har tillgång till tillräcklig teknisk It-support. Lärare 

som upplever sin egen generella IT kompetens som bra är mer benägna att vara nöjda. 

Bristen på pedagogiskt IT stöd är stor och det finns inga skillnader bland olika 

skolformer, 73 % av alla lärare upplever att de inte har detta stöd i tillräcklig 

utsträckning.  Steinberg (2013) beskriver några vanliga fallgropar när det gäller 

användandet av digitala redskap i skolan: Bristande infrastruktur i form av krånglande 

teknik. Avsaknad av fortbildning eller genomtänkt digital kompetensutvecklingsplan. 

Otydlighet om syftet med redskapen (alla redskap/appar bidrar inte till lärande). Mer 

ensamarbete och mindre lärarstöd till elever. Logistik i klassrum (lokaler inte anpassade 

för IT med eluttag, bord, förvaring etc.). Lärares tolkning av sitt uppdrag i förhållande 

till ny teknik. Steinberg (2013) menar att många av fallgroparna kan undvikas genom att 

man har en genomtänkt plan för hur tekniken ska hanteras i det praktiska redan innan 

man skaffar den så att förhållanden anpassas till tekniken innan den köps in. 

Utmärkande för skolor både i Sverige och internationellt som har lyckas på ett bra sätt 

med att integrera digitala redskap är att man ska ha en klar strategi för användningen av 

digitala verktyg i skolan samt att man tar del av hur andra skolor gör. 

Kompetensutveckling och IT planer 

Lärares It kompetens har förbättrats generellt enligt skolverket (2013:386), 78 % av 

lärare på kommunala gymnasieskolor upplever sin IT kompetens som mycket bra 

ganska bra. Den grundläggande kompetensen (basprogram i datorn, dokumenthantering, 

mail osv) är god och endast tre av tio anser sig ha dessa behov. Skolverket beskriver 

lärares behov av kompetensutveckling som ett område som förändrats de senaste åren 

(2013:386). Förbyggande av kränkningar på nätet, hur IT kan utgöra ett pedagogiskt 

verktyg samt hantering av bild/ljud/film lyfts fram som de områden som främst lyfts 

fram. Ungefär hälften av lärarna anser sig ha kompetensutvecklingsbehov inom dessa 

områden. Kompetensutveckling påverkar lärares attityd och leder till ökat IT 

användande, uppföljningar flera år efter ITiS projektet visade att lärare som deltagit i 

utbildningen i större utsträckning använde datorer under lektionstid än de som inte 

genomgått kompetensutveckling (Hylén, 2011). Utvecklingen när det gäller IT planer 

har stått stilla enligt skolverket (2013:386). 64 % av kommunala gymnasieskolorna har 

en IT plan (vilket är samma som uppföljningen 2008). Planernas strategiska innehåll är 
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vanligen en beskrivning av tekniska frågor som t.ex. utrustningsstandard, installation 

och drift/underhåll.  

Hanssons (2013) studie om verksamhetsintegrering av IT visar bland annat på 

problematik i form av att olika utvecklings och utbildningssatsningar ofta blir en 

isolerade företeelser kopplat vissa engagerade lärare el arbetslag där de genomförs och 

sprids inte i organisationen. Vikten av fortlöpande diskussion på alla nivåer i 

organisationen under tiden man genomför utbildning och projekt är viktigt för att får till 

reella förändringar och utveckling. Motiv och drivkrafter skiljer också mellan lärare och 

skolledare/organisation. Lärare drivs i större utsträckning av undervisnings och elev 

relaterade behov medan ledare ofta styrs av organisationens behov vilket skapar 

inkonsekvens när agendorna för olika utbildningssatsningar genomförs. 

Teori och modeller 

Cullen, Davis & Rice (n.d.) skriver om teknik och pedagogik från ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Föregångare till konstruktivism är bland annat Piaget och han menar att 

människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden, att den 

lärande står i centrum. Utgångspunkten är eleven, inte läraren eller läromedlen. 

Författarna säger att det är viktigt att utgå från eleven och involvera eleverna aktivt i 

processen att lära sig, inte bli ”matade” med kunskap. Lärare kan utnyttja tekniken till 

att individualisera och skapa mer detaljerade nivåer och anpassning till lärostilar för 

varje enskild elev med tekniken. Cullen, Davis & Rice menar är att teknik och 

inlärningsteori var för sig inte är särskilt effektivt utan måste integreras med varandra 

för att nå bästa möjliga resultat för lärandet. 

Den modell som beskrivs i nästa avsnitt har koppling till konstruktivistiskt tänkande. 

Kunskapsteoretiskt och pedagogiskt vilar TPCK-modellen på konstruktivistisk grund, 

pragmatism och problembaserat lärande. Huvudbudskapet i denna modell är betydelsen 

av att lärare designar sin undervisning så att digital teknik, pedagogisk kunskap och 

ämneskunskap på ett medvetet och reflekterat sätt samspelar (Von Schantz Lundgren & 

Lundgren, 2011). 

TPCK 

TPCK är en förkortning av Technological Pedagogical Content Knowledge. Modellen 

skapades ursprungligen av Mishra och Koehler (2006) och är ett ramverk för att 

synliggöra teknikintegrering i undervisningssituationen. Modellen synliggör de 

kunskaper som krävs av läraren och det komplexa samspelet mellan 

huvudkomponenterna i alla lärande miljöer. De tre grundkomponenterna utgörs av 

innehåll, pedagogik och teknologi. Författarna poängterar att det är ett begreppsmässigt 

ramverk/struktur som syftar till ökad förståelse och vetenskaplig grund att stå på för att 

kunna integrera teknik in i pedagogiken. För mycket tonvikt läggs ofta på tekniken i sig 

själv menar författarna. Att bara tillföra teknologi till undervisningen är inte särskilt 

utvecklande utan betonar att det är vad lärare behöver veta för att använda teknologin 

som är det huvudsakliga intresset (Mishra och Koehler, 2006). 
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Bild 3. TPCK ramverket. Samspelet mellan de olika kunskapsområdena teknik, pedagogik och 
ämnesinnehåll.  

Hämtad 2014-04-30 http://www.tpack.org/ Tillåtelse att använda bilden ges av 

upphovsman. 

 

Modellens tre huvudområden: 

PK- pedagogical knowledge. Lärarens pedagogiska kunskap ex metoder, planering, 

utförande och ledarskap. 

TK- tecnological knowledge. Lärarens tekniska kunskap och tillgång till teknik/digitala 

redskap. 

CK- content knowledge. Lärarens ämneskunskaper men även kunskap om ämnesplaner 

och styrdokument. 

De olika grundkunskaperna integreras till ytterligare tre kunskapsområden. 

TPK- tecnological pedagogical knowledge. Förståelse för hur tekniken kan påverka 

pedagogiken, att kunna använda olika strategier för att utnyttja teknikens fördelar 

TCK- tecnological content knowledge. Förståelse för hur innehåll och teknik och är 

relaterade till varandra, hur man på bästa sätt kan använda tekniken för att variera och 

presentera innehållet. 

Pedagogical Content Knowledge- Förståelse för vilka undervisningsmetoder som bäst 

lämpar sig för ämnets innehåll. Hur man formulerar och representerar olika 

utbildningstekniker och strategier. 

http://www.mmiweb.org.uk/publications/ict/Research_Barriers_TandL.pdf
http://www.mmiweb.org.uk/publications/ict/Research_Barriers_TandL.pdf
http://www.tpack.org/%20Tillåtelse%20att%20använda%20bilden%20ges%20av%20upphovsman.
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I centrum finns kärna vilket utgör den samlade förmågan att använda sina kunskaper, 

alla komponenterna integrerade samtidigt vilket är TPCK. Enligt Mishra och Koehler 

(2006) måste vi titta både på delarna för sig och det komplexa samspelet mellan alla 

delarna för att få hela bilden av vad TPCK är, det hjälper inte att vara expert på ett 

område om man inte har de övriga förmågorna.  

Mishra och Koehler (2006) menar att det ofta blir ett för stort fokus på tekniken och 

användande av olika mjukvaruprogram när tekniken ska integreras i skolverksamheten 

detta är problematiskt av flera skäl: den snabba förändringstakten av teknologi, det man 

lär sig om en specifik mjukvara är snart inaktuellt. Dåligt anpassad design av mjukvara, 

mycket av program och mjukvaror idag är utvecklad för affärsverksamhet, inte 

pedagogik. Situationsanpassat lärande, materialen är ofta dåligt anpassade till 

klassrumssituationen och elevers nivå. Tonvikten ligger på vad, inte hur- det framhålls 

ofta vad läraren ska kunna när det gäller teknik (checklistor är vanligt) men lite 

förklaring till hur läraren ska uppnå dessa förmågor. 

SAMR 

R. Puentedura har influerat tänkande kring digitalisering och lärande (Steinberg, 2013), 

och har varit delaktig i implementeringsprojekt av IT inom svensk skola. Puentedura 

(2009) har skapat den så kallade SAMR-modellen. Modellen är ingen pedagogisk 

metod utan ett verktyg för reflektion och en guide för hur man som pedagog kan 

designa uppgifter och lärprocesser när vi använder teknik inom utbildning. Puentedura 

kopplar implementeringsnivåerna i SAMR till TPCK modellens olika former av 

lärarkompetens (pedagogiska, ämnesmässiga och tekniska kompetenser). För att 

effektivt integrera och dra nytta av tekniken måste läraren förstå och det dynamiska 

förhållandet mellan de tre komponenterna (Skolinspektionen Dnr 40–2010:575). 

 

Bild 4. SAMR modellen. De olika nivåer av användande och utformande av uppgifter som tekniken kan 

relateras till  enligt Puentedura (2009).  

Hämtad2014-04-30 

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/01/19/SAMR_GuidingDevelopment.pdf 

Bilden får kopieras och användas för icke kommersiella syften enligt källan 

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/01/19/SAMR_GuidingDevelopment.pdf
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/01/19/SAMR_GuidingDevelopment.pdf
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SAMR är en akronym utifrån den första bokstaven i varje nivå. Modellen beskrivs 

utifrån Puentedura (2009) och Steinberg (2013). 

Substitution/Ersättning 

Grundläggande nivå, ingen förändring. Tekniken används för processer som var möjliga 

även innan den infördes. Ex datorn ersätter papper och penna när man skriver. Det blir 

ingen funktionell förbättring av lärandeprocessen eller undervisningskontexten. 

Augmentation/Förbättring 

Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare, men den förenklar och 

förbättrar resultatet genom att stärka vissa funktioner. Ex kommunikation med e-post 

istället för brev, Powerpoint presentationer istället för att skriva på tavlan. Utveckling 

sker genom förstärkningen. Ingen förändring av lärandeprocessen eller 

undervisningskontexten.  

Ersättning och Förbättring utgör tillsammans Förstärkningsnivån (Enchantment) 

Modification/Förändring 

Lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom tillgången på teknik. På denna 

nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och 

lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Nu används tekniken för ett socialt lärande. 

Uppgiften har förändrats så att eleverna blir bra på metalärande, att de ska lära om sitt 

eget lärande.   

Redefinition/Omdefiniering 

Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt som tidigare var omöjliga 

att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt införs. Eleverna ökar sin samverkan med 

andra, konstruerar och uppfinner. Det är nu en påtaglig utveckling i lärandet börjar hos 

eleverna. På den här nivån har uppgiften utformats så att eleven försätts i positionen att 

själv bli läraren. På den här nivån omsätter eleverna det material de har tagit del av till 

något nytt. 

Förändring och omdefiniering utgör tillsammans Transformationsnivån. 

Utifrån vad som framkommer i bakgrundsredovisningen kan utläsas att det finns goda 

praktiska förutsättningar när det gäller IT-användning i skolan. Trots detta kvarstår en 

oförändrad situation när det gäller frågan vad man använder redskapen till. En del 

praktiska hinder finns i vardagen och pedagogiken har inte hunnit  anpassas till 

teknikens snabba utveckling. Lärare ser inte alltid på digitala redskaps som något som 

självklart gynnar lärandet.  Det finns ett glapp mellan tillgång och användande. Detta 

leder till att vi vill undersöka vilka praktiska och pedagogiska faktorer som påverkar att 

gymnasielärare i arbete med digitala redskap i undervisningen.. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare på gymnasiet använder och 

integrerar digitala redskap i undervisningen, samt hur de beskriver möjligheter och 

förutsättningar att utveckla undervisningen med digitala redskap. 

Vi vill med vår undersökning få svar på följande frågor: 
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Hur använder och integrerar lärare på gymnasiet digitala redskap i undervisningen? 

Hur beskriver gymnasielärare sina möjligheter att utveckla undervisning med digitala 

redskap 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vi har valt en kvantitativ metod som utgångspunkt. Frågeställningarna är av kvantitativ 

natur då vi vill undersöka hur, i vilken omfattning samt vilka olika metoder lärarna 

använder sig av. Den andra frågeställningen innehåller en beskrivande aspekt där 

lärarnas möjligheter och syn på att utveckla pedagogiken med digitala redskap 

undersöks.  

Ett argument för kvantitativ metod enligt Bryman (2011) är att med data som man kan 

fånga upp genom instrument av något slag minskar risken att forskaren påverkar 

utfallet, svaren eller resultatet. Studier som är gjorda med kvantitativ analys kan 

upprepas dels av mig själv vid senare tillfälle dels av en annan forskare. Vidare kan 

statistiska prövningar signifikansberäkningar ge svar om den verkliga effekten eller om 

en eventuell effekt kan förklaras av slumpen. Att undersöka gymnasieskolan har varit en 

utgångspunkt då utnyttjandet av digitala redskap är större där samt att vi själva 

undervisar på gymnasieskolan. 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Urvalet utgörs av gymnasielärare på totalt fyra kommunala skolor i våra 

hemkommuner, två olika skolor i respektive kommun. På varje ort har vi valt att skicka 

enkäten till gymnasieskolor där man har yrkesprogram eller högskoleförberedande 

program. På detta sätt får vi ett mer representativt urval med tanke på 

programstrukturen i dagens gymnasieskola. Utgångspunkten är de nationella program 

som finns i GY11. Urvalet har begränsats till gymnasieskolor i våra hemkommuner då 

vi har tillgång till anställdas e-postadresser vilket gör det praktiska att administrera 

enkäten.  

I den större kommunen hämtades urvalet från skolornas hemsidor där listor på anställda 

lärare finns. Innan kontrollerades att skolornas hemsidor nyligen var uppdaterade för att 

minska bortfallet. Lärare som var tjänstlediga eller undervisade på andra program än 

högskoleförberedande eller yrkesprogram exkluderades innan enkäten sändes. Totalt 

sändes 163 enkäter ut i den större kommunen jämnt fördelat på högskoleförberedande 

(82 st.) respektive yrkes program (81 st.). Av dem föll 4 st. bort på grund av att 

respondenten var frånvarande en längre tid. Det slutgiltiga antalet enkäter som sändes ut 

i den större kommunen blev 159 st. 

I den mindre kommunen fick vi hjälp av en skolassistent med att få fram listor på de 

lärare som undervisar i de två skolor som vi vill undersöka, en lista på varje skola. En 

kontroll gjordes för att se om det är samma lärare som finns med i båda listorna, det var 

totalt 7 lärare som jobbade i båda skolorna, dessa togs bort från den ena listan så att vi 
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inte skickar enkäten till samma lärare två gånger. Därefter gjorde vi en mejllista genom 

att kontrollera namnen från listan med kommunens mejllista i Outlook. Där visade det 

sig att 4 personer inte var lärare utan annan skolpersonal, dessa togs bort. Totalt 92 

enkäter sändes jämnt fördelat på högskoleförberedande (48st) resp. yrkes program (42 

st.). Tre respondenter föll bort på grund av att deras mejlbox var full och kunde inte ta 

emot mejlet. Dessa kontaktades via telefon och de såg till att enkäten kunde mejlas till 

dem igen. 

Instrument 

Instrumentet är en webbenkät som sändes via e-post. Totalt sändes 251 enkäter ut till 

fyra olika gymnasieskolor i två olika kommuner. Kommunerna utgjordes av en stor och 

en mellanstor kommun i södra Sverige. Enkäten besvarades av 94 personer. 

Svarsfrekvensen motsvarar 38 % av alla utskickade enkäter. 

För att testa enkäten gjorde vi en pilotstudie först bland 25 lärarkollegor. Detta för att se 

hur den fungerade, hur lång tid det tog att svara, fanns det frågor som behöver justeras, 

omformuleras eller tas bort. Vi fick bra återkoppling direkt från de kollegor som fanns i 

vår närhet vilket var positivt för frågornas precision och strukturens tydlighet i enkäten. 

Vi valde att utforma vår enkät så att den innehöll både på förhand givna påståenden med 

svarsalternativ enligt en sexgradig skala samt några öppna svarsalternativ. 

Kombinationen av påståenden och frågor utgår från att vi sökte både kvantitativa, 

mätbara svar men även önskade reflekterande svar och personliga åsikter i de 

beskrivande aspekterna. Svarsalternativen i de frågor (5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17) som 

ber lärarna ta ställning till ett påstående motsvaras av: 1 instämmer inte alls, 2 

instämmer till liten del, 3 instämmer till ganska liten del, 4 instämmer till ganska stor 

del, 5 instämmer till stor del, 6 instämmer helt. 

För att få ett representativ urval av lärare på olika nationella program krävs ett större 

antal respondenter vilket gör att mängden data lämpar sig bättre att bearbeta i siffror och 

grafiskt.   

Enkäten innehåller både fasta och öppna svarsalternativ och är disponerad på följande 

sätt: 

Fråga 1-4 är bakgrundsfrågor.  

Fråga 5-6 beskriver mjukvarusituationen.  

Fråga 7 och 8 beskriver omfattning och till vad digitala redskap används.  

Fråga 9-12 handlar om lärarnas metodik, integrering och kunskapssyn i relation till 

teknik.  

Fråga 13-14 lärarnas beskrivning av för och nackdelar med digitala redskap i 

undervisningen. 

Fråga 15-18 lärarnas beskrivning av sina möjligheter att diskutera, utbyta erfarenheter 

och utveckla sin kompetens. 
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Insamling 

Enkäten distribuerades och insamlades digitalt. En första påminnelse sändes ut till 

samtliga respondenter fem dagar efter första utskicket. Ytterligare en påminnelse sändes 

ut elva dagar efter första utskicket för att minska bortfall. 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden vi utgår från vid genomförandet av enkäten är 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011): informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de 

personer som ingår i studien informeras om studiens syfte och genomförande. 

Deltagandet är frivilligt och man kan avbryta sitt deltagande närsomhelst. 

Samtyckeskravet innebär att man bereder deltagare möjlighet att samtycka och själva 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet avser att uppgifter i studien 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 

att den information som samlas in bara får användas för forskningsändamålet.  

Vi informerade respondenterna i enkätens introduktionsbrev (se bilaga 1) om att vi var 

studenter på C- nivå. Arbetets syfte går ut på att undersöka hur gymnasielärare använder 

IT i sitt dagliga arbete samt inställning till teknik och pedagogik. I informationsbrevet 

framgår också att medverkan är helt frivillig och svaren är anonyma och endast kommer 

att användas i forskningssyfte i vårt arbete. Ingen annan kommer att ha tillgång till 

materialet i enkäten förutom vi studenter och vår handledare. Informationen kommer att 

raderas när studien är klar. Information om var deras e-postadresser har hämtats delges, 

kommunens e-postlista. Avslutningsvis erbjuds respondenterna ta del av det färdiga 

arbete samt får kontaktuppgifter till ansvariga studenter och handledare. 

Analys 

Digital bearbetning med hjälp av Google Drives basfunktioner kopplat till 

enkätverktyget och programmet SPSS som ett analysverktyg. Resultaten presenteras i 

form av text och figurer. 

RESULTAT 

Bakgrund 

Merparten av de tillfrågade lärarna hade över 10 års erfarenhet. En fjärdedel av lärarna 

har mindre erfarenhet. Inget bortfall. 
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Figur1 Antal år i läraryrket 

 

Med utgångspunkt i hur gymnasieskolans programstruktur ser ut ville vi representera de 

vanligaste två programformerna. Drygt hälften av respondenterna som svarade 

undervisade enbart på högskoleförberedande program och 32 % enbart yrkesprogram. 

15 % av respondenterna undervisade på båda programformerna och har alltså svarat 

båda alternativen. Bortfall 1 % 

 

 

Figur 2 Fördelning av lärare på olika gymnasieprogram 

För att spegla vilka digitala redskap som används i skolan tillfrågades lärarna om vilka 

digitala redskap de utnyttjade. Svarsalternativen utgår från den definition av digitala 

verktyg vi använder i arbetet. Nästan alla har tillgång till personlig dator för egen del. 

Projektor är det näst vanligaste redskapet, vilken används i kombination med dator. 

Man använder i stor utsträckning datorer i datorsalar och andra varianter för elevernas 
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räkning. Ganska många utnyttjar smarta telefoner. Surfplattor och digitalkameror är 

fortfarande relativt ovanliga. Interaktiva tavlor är ovanliga, i den mån de finns ersätter 

de projektorerna. Inget bortfall. 

 

 

Figur 3 Användande av olika digitala redskap 

 

Lärares användarkompetens är en förutsättning att använda redskapen i undervisningen. 

Denna egenskap är svår att mäta, därför har vi valt att låta lärarna själva skatta sin 

förmåga.  Knappt hälften av lärarna, 49 %, bedömde sin kompetens som bra. De näst 

vanligaste svaren var grundläggande och mycket bra. En lite andel ansåg sig vara 

professionella, resp. dåliga. Inget bortfall. 

 

 

Figur 4 Lärarnas egen bedömning av sina IT kunskaper 
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Mjukvara 

Frågorna syftar till att belysa förutsättningar att utnyttja tekniken till mer en “servicefunktioner”. 

Spridningen av svaren i fråga 5 är stor, typvärdet är svarsalternativ 4 vilket motsvarar 

instämmer till ganska stor del. 54 % av lärarna instämde med svars alternativ 1-3 vilket 

lägger tyngdpunkten aningen åt det mer negativa hållet trots typvärdet. Bortfall 1 %. 

 

 
Figur 5 Tillgång till datorprogram och applikationer 
 

Uppkopplingen till internet är en betydande faktor för att kunna utnyttja potentialen hos 

de digitala redskapen. Sammanfattningsvis kan sägas att svaren ligger något mer på den 

positiva sidan när det gäller trådlöst internet. Drygt hälften, 58 %, av svaren instämmer 

med svarsalternativ 4-6. 38 % av lärarna instämde med svarsalternativ 1-3. Spridningen 

är stor bland svarsalternativen. Typvärdet är 5 vilket motsvaras av instämmer till stor 

del. Bortfall 1 %. 

 
Figur 6 Tillgång till trådlös internetuppkoppling 
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Användande av digitala redskap 
Frågorna syftar till att se i vilken omfattning lärarna låter eleverna arbeta med digitala 

redskap i sin undervisning för att i nästa fråga titta närmare på vad. Knappt en tredjedel 

av lärarna svarade att de lät eleverna i ganska stor utsträckning lösa arbetsuppgifter med 

digitala redskap, vilket också motsvarar alt 4. Spridningen bland svarsalternativen är 

ganska stor men tyngdpunkten ligger något åt det positiva hållet då 62 % av svaren 

motsvaras av svarsalternativ 4-6. Bortfall 1 % i båda frågorna. 

 

 
Figur 7. Omfattning av elevernas arbete med digitala redskap 
 

De vanligaste användningsområdena där drygt 75 % eller mer utgjordes av 

informationssökning, textredigering och presentationer av olika slag. Cirka hälften av 

lärarna svarade att deras elever använder digitala redskap till kommunikation, grupp och 

projektarbeten och program kopplat till ämnet samt filmer och bilder.  
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Figur 8. Elevernas användning av digitala redskap 

 

Metodik och kunskapssyn i relation till teknik 
Frågan syftar till att belysa om medveten integrering av digitala redskap sker i 

undervisningen och graden av metodisk variation. En tredjedel av lärarna instämde helt 

med att de använde omväxlande metodik. Tendensen är att merparten anser sig använda 

omväxlande metodik då 69 % av svaren instämde med svarsalternativ 4-6. Inget 

bortfall. 

 

 

Figur 9 Lärarnas användande av omväxlande metodik 

Frågan anknyter till SAMR modellen. Svarsalternativ 1 och 2 kan sägas motsvara 

förbättringsnivå (ersättning/förbättring). Svarsalternativ 3 och 4 kan sägas motsvara 

transformationsnivå (förändring och omdefinition). Lärarna har kunnat ange flera 
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svarsalternativ för att beskriva sin metodik, staplarna representerar hur många 

markeringar som gjorts för det svarsalternativet.  

Typvärdet motsvaras av alternativ 2: tekniken används för processer som var möjliga 

tidigare, men den förenklar, förstärker och förbättrar resultaten genom att stärka vissa 

funktioner. Totala antalet svarsmarkeringar för alternativ 1 och 2, motsvarar 50 % av 

det totala antalet svarsmarkeringar. Det totala antalet markeringar för alternativ 3 och 

4 motsvarar 49 % av det totala antalet svarsmarkeringar. Sammanfattningsvis kan man 

säga att svaren i enkäten är fördelade lika på de två olika huvudnivåerna. Bortfall 4 %. 

 

 

Figur 10 Lärarnas syn på sin metodik i förhållande till teknik 

Syftet är att belysa lärarnas attityd till traditionella och digitala informationskällor. 

Något mer än hälften av lärarna instämmer med mitten alternativen 3 och 4, vi tolkar 

det som centraltendens. Typvärdet är 3 vilket motsvaras av att man instämmer till 

ganska liten del med att böcker är en bättre informationskälla. Bortfall 2 %.  

 

Figur 11 Lärarnas syn på om böcker är en bättre informationskälla än internet  
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Frågan söker svar på vilken inställning lärarna har till lärande med hjälp av digitala 

redskap. 40 % av lärarna instämmer med alt 4. 24 % instämmer med alternativ 3, vi 

tolkar detta som en viss centraltendens men det är ändå en tydligare tyngdpunkt på 

svaren i riktning mot att man tycker att eleverna lär bättre med digitala redskap. Bortfall 

2 %.  

 

 

Figur 12 Lärarnas upplevelse av elevers lärande med digitala redskap 

 

För och nackdelar med digitala redskap i 
undervisningen 
Frågan om fördelar besvarades av 77 % av respondenterna.  

Bland svaren kan man se några områden som utmärker sig bland det som lärarna anser 

som fördelar med digitala redskap i undervisningen: ökad tillgänglighet till aktuell 

information, möjlighet till individualiserad undervisning, variation och presentera 

lektioner kreativt, samarbete och kommunikation underlättas, tidseffektivitet, ökad 

elevmotivation.   

Här är några exempel från svaren: 

– Det går snabbt att hitta information. Enorm kunskapsbank. Tillgänglighet till 

information. Nya möjligheter, bättre materiel, lättare uppdatera materiel. Finns mycket 

bra att hämta på nätet. Alltid aktuell information. 

- Elever med olika inlärning stilar kan använda redskapen på ett sätt som passar dem. 

Smidigt då elever ofta ligger på olika nivåer. Eleverna kan arbeta i sin egen takt. 

- Kommunikationen med eleverna underlättas. En grupp kan lätt dela med sig av sitt 

arbete och ta del av andras. 

- Skapar större aktivitet bland eleverna och därmed motivation. 
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- den större friheten att presentera nya saker på olika sätt, man får ibland större 

interaktivitet. Möjliggör mer varierad undervisning. 

 

Frågan om nackdelar besvarades av 79 % av respondenterna.  

Bland svaren framträder två tydliga nackdelar som utgör merparten av svaren. 

Datorerna utgör ett distraktionsmoment när eleverna får tillgång till Internet och de 

lockas att göra annat som inte är relaterat till undervisningen på lektionerna. 

Krånglande teknik är den andra tydliga nackdelen som beskrivs. Utöver dessa två saker 

kan nämnas att elever har svårt att hantera källorna kritiskt, plagiat och ytlig inlärning. 

Här är några exempel från svaren: 

- Gör eleverna disträ och inaktiva. Alltför lätt att eleverna förlorar fokus och gör annat 

en uppgiften för handen. Facebook, internet, Instagram. Eleverna lockas till nöjen 

istället för att göra uppgifterna. Eleverna blir lättillgängliga till sociala medier. 

Frestelsen att växla mellan privata grejer och skolaktiviteter. 

- Teknik som inte fungerar. Skolan ligger efter, nätverket fungerar dåligt, brist på 

datorer projektorer osv. Beroende av tekniken. Gamla/sämre fungerande datorer. 

Långsam uppkoppling och dålig kompatibilitet. Prestandakrav-strömförsörjningskrav- 

infrastrukturkrav. 

- Bristfällig källkritik. Snabbhet utan förståelse. Falsk kunskap. Kopiering. Slarvar och 

kopierar rakt av utan att ha läst. 

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling 
Frågan syftar till att belysa vilka möjligheter lärarna anser sig ha till erfarenhetsutbyte 

när det gäller pedagogik och IT. Svaren visar stor spridning och det är relativt jämn 

fördelning mellan svarsalternativen med undantag av svarsalternativ 1. Typvärdet 

motsvarar svarsalternativ 2 instämmer till liten del men skillnaden till närliggande 

alternativ är inte stor. Fördelningen är lika mellan de svar som är åt det mer positiva (alt 

4-6) respektive negativa (alt 1-3) hållet. Bortfall 2 %. 

 

Figur 15 Lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussion av pedagogik och IT 
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Frågan syftar till att beskriva om man anser sig ha möjlighet att diskuterar samsyn på 

vilka kunskaper och färdigheter eleverna behöver för framtiden. Spridningen är stor 

bland svarsalternativen och även fördelningen av svaren med undantag av alt 6. De två 

största kategorierna av svar utgörs av alt 2 och 4. Vår tolkning är att det är stor skillnad i 

hur lärarna upplever sina möjligheter att diskutera framtida kunskaper samt att en 

tredjedel inte gör det i någon större utsträckning. Bortfall 3 %. 

 

 

Figur 16 Lärarnas möjligheter att diskuterar vilka kunskaper och färdigheter eleverna behöver för 

framtiden. 

 

På frågan om man har en plan för digital kompetensutveckling svarar en tredjedel av 

lärarna svarsalternativ 1, vilket motsvarar typvärdet. 76 % av svaren fördelas på alt 1-3. 

24 % har svarat alt 4-6. Vår tolkning av svaren är att en stor andel av lärarna inte anser 

sig ha en genomtänkt plan för digital kompetensutveckling. Bortfall 3 %. 
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Figur 17 Plan för digital kompetensutveckling 

Frågan om vad man anser sig behöva för att förbättra sin förmåga att använda digitala 

redskap och internet besvarades av 64 % av respondenterna. 

Det vanligaste svaret var fortbildning i hård och mjukvara. Vidare lyfts mer tid och fler 

redskap samt pedagogiska diskussioner fram som områden där behov finns. Här är 

några exempel från svaren: 

- Massor… Verktyg i form av hårdvara och mjukvara. En diskussion om vad, hur och 

varför, samt tid till detta. 

- Bättre kunskaper kring hur man använder sig av surfplattan med olika appar till, 

digitala läromedel, bildprogram, användning av olika program på datorn osv. 

- Tid, tid, tid, MER TID! Tid att utveckla lektioner där tekniken används. 

- Samtal med kollegor om hur pedagogik ska styra tekniken, hur man rent praktiskt går 

till väga, öva på att använda själv, kurser om IT-användning. 

Sammanfattning av resultaten 

Nästan alla lärarna har tillgång till en egen dator och projektor i skolarbete även 

eleverna har i stor utsträckning tillgång till datorer under lektionstid. Användandet 

består mest av informationssökning på internet, arbete med texter och olika 

presentationer. Användandet i skolan har inte förändrats de senaste åren utan handlar 

mycket om att utnyttja tekniken till servicefunktioner och individuellt arbete medan 

forskningen talar för att elevernas användande bör inriktas på mer projekt och 

samarbetsinriktade arbetsformer. Många av lärarna ansåg sig använda omväxlande 

metodik och blandade traditionella och digitala undervisningsformer. Användandet sett 

till ersättnings nivå eller transformationsnivå visade på att tekniken används till sådant 

som redan är möjligt. De tydligaste fördelarna som lärarna angav med digitala redskap i 

undervisningen var ökad tillgänglighet aktuell information, individualisering och 

variation. Nackdelarna var krånglande teknik och att eleverna distraherades att göra 

annat med datorerna. Många av lärarna ansåg att de inte hade någon genomtänkt plan 

för kompetensutveckling medan möjligheterna till erfarenhetsutbyte och diskussion 
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kring IT och pedagogik inte visade på någon tydlig bild. De tydligaste önskemålen 

lärarna hade var kompetensutveckling i hård och mjukvara samt tid att få utveckla sin 

undervisning och pedagogiska diskussioner. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En målsättning med arbetet är att få en mer övergripande bild av hur gymnasielärare 

använder digitala redskap och hur de ser på tekniken som ett verktyg i sin pedagogiska 

vardag. En kvantitativ undersökningsdesign med enkätundersökning är ett bra metodval 

sett till detta.  Ett alternativt instrument att besvara våra frågor skulle kunna vara en 

kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med lärare på olika 

programstrukturer. Problemformuleringen inkluderar en till viss del kvalitativ 

frågestruktur - Hur beskriver gymnasielärare sina möjligheter att utveckla undervisning 

med digitala redskap som ett verktyg för lärande? Vi valde att ha med ett antal öppna 

svarsalternativ i enkäten för att få med det beskrivande perspektivet bättre. Ett alternativ 

hade varit att göra ett antal kompletterande intervjuer med lärare. Vi valde av praktiska 

skäl att ha öppna frågor för att hålla tidsramar och arbetet inom en undersökningsform. 

Reliabilitet och validitet 

Svarsfrekvensen är 38 % vilket gör att det inte går att generalisera våra slutsatser. Vi 

skickar ut två påminnelser vid olika tillfällen (veckodagar) och man ser att de har tydlig 

effekt på svarsfrekvensen, dagen efter såg vi en tydlig respons sen avtog den. Det verkar 

som om lärarna tenderar att svara direkt annars blir det inte av. Intresse och attityd till 

IT frågor kan påverka om man väljer att svara eller ej. Antalet lärare som undervisar på 

högskoleförberedande program svarar i större utsträckning på enkäten vilket kan tolkas 

som att de har mer intresse för IT frågor. En tredje påminnelse hade varit en möjlighet 

att öka svarsfrekvensen ytterligare, det hade dock försenat arbetet. Ett alternativ hade 

varit att genomföra enkäterna skriftligt och genomföra insamlingen manuellt för att öka 

svarsfrekvensen. Ett sådant alternativ hade hänvisat oss till vår egen arbetsplats i 

praktiken och då finns möjligheten att respondenterna kan påverkas av att de känner oss 

personligen vilket påverkar tillförlitligheten i undersökningen.  

Frågorna justerades efter pilotstudien och direkt respons från några kollegor som svarat 

på pilotenkäten, vilket bidrar till att ökad precision i frågeställningar. Vi har en 

sexgradig skala utan neutralt mittenalternativ i enkäten för att minska möjligheten till 

centraltendens i svaren. Vår skala i enkätens attitydfrågor går från positivt till negativt 

vilket kan missförstås av respondenterna och kan påverka reliabilitet negativt. Vi 

använder dock samma skala enhetligt genom hela enkäten med undantag för en fråga 

med omvänd skala där förändringen syftar till att mäta om respondenterna väljer samma 

svar på rutin. Den omvända skalan kan missförstås av respondenterna i den här frågan. I 

resultatdelen redovisar vi resultaten med skalan från negativt till positivt för ökad 

läsvänlighet.  

De öppna frågorna med fri svarsformulering hade påtagligt större bortfall sett till antal 

svarande respondenter. Det är tidskrävande och kan vara svårt att formulera vad man 

tycker vilket kan bidra till att man inte besvarar frågan. Att ha många olika färdiga 
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alternativ att ta ställning till här hade kunnat minska bortfallet. En möjlighet hade varit 

att utifrån pilotstudiens svar skapa färdiga alternativ. De nyanseringar som gavs i de 

öppna svaren hade varit svårt att nå med fasta svarsalternativ vilket stödjer vårt val och 

tanken att förstärka just den beskrivande aspekten i vår andra frågeställning. 

Resultatdiskussion 

Användning och integrering av digitala redskap 

Enligt Skolverkets senaste uppföljning (SOU 2013: 386) är tillgången på datorer god för 

både lärare och elever i gymnasieskolan. Lärarna i vår undersökning har i stor 

utsträckning, över 90 %, tillgång till personlig dator på jobbet. Andra vanliga digitala 

redskap i vår undersökning är projektor och datorsalar/klass uppsättningar av 

datorer medan nyare redskap som surfplattor och interaktiva tavlor är relativt ovanligt. 

51 % svarar att smarta telefoner används, elevernas egna telefoner är ett ganska vanligt 

redskap i undervisningen. Området smarta telefoner som pedagogiskt redskap är inte så 

väl undersökt. Med tanke på att i princip alla elever har en smart telefon är det inte 

överraskande att hälften av lärarna använde dem i undervisningen. Telefonernas 

tillgänglighet och kapacitet att t.ex. surfa, ta bilder kan i vissa lägen ersätta datorerna.  

I vår undersökning svarar 62 % av lärarna att de i ganska stor utsträckning till helt låter 

eleverna lösa arbetsuppgifter med hjälp av digitala redskap vilket vi tycker är en något 

låg siffra med tanke på hur välutrustade skolorna är med redskap. En tänkbar anledning 

som beskrivs bland nackdelar med digitala redskap är krånglande teknik. Det kan vara 

enklare att använda beprövade redskap som man vet att man behärskar och som 

fungerar. Många lärare (inklusive vi själva) har fått erfara att det finns elever som har 

större kunskap när det gäller t.ex. att surfa och praktiskt hantera datorer. 

Rollfördelningen mellan lärare och elev blir otydlig och skapar osäkerhet hos läraren 

vilket också kan göra att man inte utnyttjar digitala redskap i den utsträckning som det 

går.  

 

Läroplanen för gymnasiet (GY 11) saknar tydliga formuleringar när det gäller digitala 

perspektiv i undervisningen och kopplingen till förmågor och kunskapskrav i ämnes och 

kursplaner är sällan preciserade enligt digtaliseringskomissionens senaste delbetänkande 

(SOU:2014:13). Att styrdokumenten inte klart ger riktlinjer för användandet kan bidra 

till att redskapen inte utnyttjas ännu mer. De flesta gymnasielärare (vad vi erfar) bygger 

upp sina kurser utifrån de kunskapskrav för olika betyg som finns i kursplanen. Dessa 

blir den självklara utgångspunkten för innehållet i kursen men också en slags kompass 

att styra efter. Framgår inga tydliga formuleringar kopplat till ämnet blir det 

svårnavigerat och viktiga delar av elevernas digitala kompetens förbises. 

 

Skolverket (SOU 2013:386) beskriver att det inte skett någon förändring (jämfört med 

tidigare uppföljning 2008) när det gäller vad eleverna använder datorerna till i skolan, 

de söker information på nätet, skriver texter och gör presentationer i första hand.  

Användarmönstret i vår enkät ger en bild liknande skolverkets när det gäller vad man 

använder redskapen till d.v.s. informationssökning, textredigering och presentationer av 

olika slag. 55 % av lärarna i vår enkät svarar att deras elever använder digitala redskap 

till grupp och projektarbete. Att elever sitter själva och arbetar med datorerna är ett 

problem som beskrivs i litteraturen  
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(Futurelabs 2010, Fleischer, 2013). De kompetenser som lyfts fram bland de framtida 

behoven samarbete med andra, effektiv kommunikation och projektorienterat arbetssätt 

används i mindre utsträckning. Svaren i vår enkät visar på samma förhållanden när det 

gäller hur digitala redskap används, tekniken utnyttjas mer till ensamarbete än 

samarbete.  

 

Förutsättningar att utnyttja tekniken till mer än “servicefunktioner” är bland annat 

tillgång till Internet och bra mjukvara (program). Enligt Hylén (2013) betyder tillgången 

och uppkopplingen till internet allt mer och själva datorn allt mindre för 

undervisningen. Uppkopplingshastigheten till internet i svensk skola är högre än 

genomsnittet i EU.  

Sex av tio bland lärarna i enkäten anser att det fanns en väl fungerande 

internetuppkoppling på skolan medan fyra av tio var mindre nöjda. Bristande 

internetuppkoppling är ett problem i undervisningen vilket också många lärare anger i 

de fritt formulerade svaren där nackdelar med digitala redskap beskrivs. I vår 

undersökning svarar mindre än hälften av lärarna att de har tillgång till bra program och 

appar. Det är ett vanligt önskemål bland lärarna att få tillgång till fler program och 

bättre kunskaper om hur man använder dem. Skolan är välförsedd med hårdvara medan 

mjukvarubiten inte på samma sätt har följt med utvecklingen i samma utsträckning. 

Pedagogik, metodik och teknik 

Forskning kring huruvida elever lär sig mer med hjälp av datorer pekar på positiva 

resultat framförallt när det gäller att öka elevernas motivation och engagemang i 

undervisningen (SOU 2014:13). Resultat som bekräftar kunskapernas kvalité är inte lika 

tydliga, men poängterar alla att lärarens kunskap och attityd till IT har betydelse för hur 

framgångsrik undervisningen blir. På vår fråga om lärarna upplever att eleverna lär sig 

bättre med digitala redskap svarar 57.5% av lärarna att det stämmer i ganska stor 

utsträckning till helt. Lärarna i vår enkät är något mer skeptiska till att eleverna lär 

bättre med digitala redskap än vad skolverkets undersökning visar. Svaret ligger i linje 

med hur mycket man låter sina elever använda digitala redskap där 62 % svarar att man 

i ganska stor utsträckning till helt gör det. 

Traditionell pedagogik och processpedagogik används båda i skolan. Två av tre bland 

lärarna i enkäten svarar att de använder omväxlande metodik till ganska stor del eller 

mer vilket ger oss stöd för vår egen uppfattning att lärare vill variera sin undervisning. 

Digitala redskap stödjer den processinriktade pedagogiken (Steinberg, 2013) och den 

goda tillgången av sådana ökar möjligheterna till varierande undervisning. Pedagogik 

och metodik påverkas av en mängd olika faktorer där tekniken numera är en etablerad 

sådan. TPCK modellen (Mishra och Koeler, 2006) visar det komplexa samspelet i 

undervisningssituationen. De olika samspelsytorna som finns mellan innehåll, 

pedagogik och teknik integreras i modellen och visar på ett stort register av förmågor 

som läraren behöver bemästra för att kunna nå god teknisk integrering i undervisningen. 

75 % av lärarna i enkäten anser sig ha bra kompetens när det gäller IT användning, vi 

tolkar det som att den grundläggande IT kompetensen är god (motsvarande 

Technological content).  Fortbildning i hård och mjukvara är det vanligaste önskemålet i 

fråga om vad lärarna skulle behöva för att förbättra sin förmåga när det gäller att 

använda digitala redskap och internet i undervisningen. Vidare önskar man mer tid och 
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fler redskap samt pedagogiska diskussioner. Vår tolkning av svaren utifrån modellen är 

att lärarnas IT kompetens korrelerat till ämnesinnehållet och hur de ska utnyttja 

tekniken bäst är mindre god. Sett till modellen är det områdena TCK och TPK som 

lärarna önskar utveckla. (TCK- Förståelse för hur innehåll och teknik är relaterade till 

varandra, hur kan man på bästa sätt använda tekniken för att variera och presentera 

innehållet. TPK- Förståelse för hur tekniken kan påverka pedagogiken, att kunna 

använda olika strategier för att utnyttja teknikens fördelar).   

SAMR modellen (Puentedura, 2009) är ett verktyg för reflektion och utformande av 

undervisning med digitala redskap. Den beskriver fyra olika nivåer av IT användning i 

undervisningen. I enkäten ber vi lärarna ta ställning till hur den egna metodiken 

stämmer överens med de olika nivåerna i modellen. Det mest valda alternativet är nivå 

2, att tekniken används för processer som redan tidigare var möjliga, förbättring och 

förenkling. Von Schantz Lundgren & Lundgren (2011) ger en likartad bild i sin 

fallstudie när det gäller vilken nivå undervisningen landade på utifrån teknikens 

påverkan. Puenteduras modell är kanske inte frälsningen för svensk skola när det gäller 

utveckling av pedagogik med hjälp av teknik, men, ett användbart redskap att tolka och 

förstå vilket han också själv poängterar. Fleischer (2013) ifrågasätter Puenteduras 

akademiska meriter och menar att hans teorier inte är vetenskapligt publicerade. Vi har 

inte funnit några avhandlingar från Puentedura men däremot används hans modell av 

skolverket och flera av de författare vi angett som referenser, samtliga refererar till 

samma hemsida (Hippasus.com) som vi också gör i det här arbetet. SAMR modellens 

koppling till TPCK modellen ger den legitimitet. Det finns svenska projekt på 

kommunal nivå som utgår från SAMR modellen, sannolikt för att den är enkel att förstå 

och lätt att tillämpa i praktiken. Vi tror inte att man måste utgå ifrån en speciell modell 

för att öka IT-användningen men det kan “underlätta” då får man en tydlig struktur. 

Genom att utgå ifrån en modell kan även göra att det blir lättare att upptäcka vilka 

premisser man själv arbetar under och hur man kan utvecklas vidare. Puenteduras 

modell är mycket praktiskt inriktad mot själva undervisningen och hur uppgifterna ska 

utformas vilket gör att den är lätt att ta till sig. 

Förutsättningar och kompetensutveckling  

Den senaste större utbildningssatsningen i svensk skola, PIM, avslutades 2008 och 

syftade till grundläggande IT kompetens (Hylén, 2010). Utifrån våra egna erfarenheter 

har PIM inte lett till något tydligt ökat IT-användande. De lärare som saknade 

grundläggande IT-kompetens fick det i PiM, de som redan hade hög kompetens 

fullföljde alla stegen med stort engagemang men den stora merparten gjorde det de 

skulle och lade sedan kunskaperna vilande. Hur man lyckades genomföra PiM 

utbildningen var i praktiken mycket avhängigt hur mycket tid som avsattes på den 

enskilda skolan. Tid som avsätts till kompetensutveckling behöver avgränsas tydligt och 

schemaläggas för att vara effektiv. I praktiken blev det några timmar här och där som 

sedan skulle kompas ut. Lärare är ofta skeptiska till den typen av ersättning då det är 

svårt att ta ut kompensationstid i en redan pressad arbetssituation. Det blir bara en 

ytterligare belastande arbetsuppgift som ska göras utan ersättning. Den stressade 

arbetssituation för lärare som beskrivs i samhällsdebatten kring skolan i dagsläget kan 

bidra till att förklara varför frågor som rör IT och kompetensutveckling prioriteras lågt.  
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En tredjedel av lärarna i enkäten uppger att de inte alls har någon plan för 

kompetensutveckling. Vi anser inte att brist på planerad kompetensutveckling behöver 

vara ett hinder för lärarna att själv använda redskapen i sin undervisning. Här är snarare 

frågan om att se nyttan eller fördelarna med att föra in verktygen i undervisningen. 

Lärarares motivation att integrera IT i verksamheten styrs i stor utsträckning av elev och 

undervisningsrelaterade behov (Hansson 2013). Det föranleder oss till tanken att det 

vore bra att belysa nyttoperspektivet som är en tydlig drivkraft hos lärare. Den enkla 

frågan- varför är det här bra? Vilken nytta har jag och eleverna av mer IT i 

undervisningen? Att tydliggöra och diskutera syften och nyttan med digitala redskap 

skulle kunna öka motivationen hos lärare i lika hög utsträckning som formell 

kompetensutveckling. Ansvar för att ta initiativ till den diskussionen ligger hos samtliga 

lärare, ledare och organisationer.  

Lärares individuella engagemang och privata datoranvändande är faktorer som inverkar 

på den egna IT-kompetensen (SOU 2014:13). Ofta får man som lärare själv driva sin 

kompetensutveckling och söka finansiering till olika utbildningar, något som kan bidra 

till att de som redan har hög kompetens i första hand söker ännu mer kompetens. Vi 

upplever att det finns en ganska tydlig polarisering bland lärare på våra arbetsplatser där 

man antingen har hög kompetens eller klarar det som behövs. Vi tycker att det inte ger 

så mycket om man får enstaka utbildningar utan man måste få en helhetsbild och 

därefter göra en plan för hur man ska jobba med alla delarna. Enskilda lärare kan inte nå 

hur långt som helst i utvecklande av pedagogiken med IT utan att få möjlighet att 

diskutera och överföra kunskaper mellan sig. Trots ökad satsning på IT i skolan 

har utvecklingen av IT-planer och uttalade IT-strategier inte följt den tekniska 

utvecklingens tempo (SOU 2013:386). Fokuset behöver flyttas mer från individen till 

skolan som organisation, lärare måste samarbeta kollegialt och med skolledning för att 

kunna utveckla undervisningen med IT (Hylén 2013, Hansson 2013). Resultatet kan 

förklaras av bristen på systematiskt utvecklingsarbete med digital kompetensutveckling 

i skolan på både lokal och nationell nivå. Enkätsvaren när det gäller möjligheter till 

erfarenhetsutbyte och diskussion av pedagogik och framtida kunskaper visar på stor 

spridning. Varannan lärare svarar att det i mindre omfattning till liten finns sådana 

möjligheter. En gemensam syn som är förankrad i skolans organisation och verksamhet 

samt hos enskilda lärare är en viktig faktor för framgångsrik implementering och 

utveckling av undervisning med digitala redskap (Steinberg, 2013). 

Slutsatser 

Bilden som framträder med utgångspunkt från bakgrund och vår undersökning är 

ganska tydlig när det gäller hur användande och integrering av IT ser ut i svensk skola. 

Digitaliseringen har skett och nu har utvecklingstakten saktat in i skolan. Lärarna har 

redskapen, många kan utnyttja dem väl men inte alla och det är stora variationer. 

Det intressanta är vad behövs för att komma vidare? För att ta nästa steg krävs åtgärder 

flera olika plan. Sett till nationell nivå behöver styrdokument få ett tydligare digitalt 

perspektiv i undervisningen och digitala förmågor behöver ha bättre koppling till ämnes 

och kursplaner. På organisationsnivå behöver kommuner, skolor och dess ledare ha 

bättre strategier och it- planer för att utveckla verksamheten med IT. Svaren visar på 

brist när det gäller genomtänkta kompetens utvecklingsplaner. Lärare behöver 

ämnesspecifika IT kunskaper men också möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupad 
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pedagogisk diskussion kring IT i undervisningen. De problemområden som Mishra och 

Koeler (2006), Hansson (2013) m.fl. lyfter fram när det gäller att applicera tekniken till 

skolans komplexa verksamhet kan ses som tänkbara förklaringar till varför vi inte 

kommit längre. Tekniken har fått komma i första hand, programvaran är inte utvecklad 

för undervisning utan affärsverksamhet. Kompetensutveckling med tydlig koppling till 

pedagogik, kunskapssyn och värdegrund har inte utvecklas parallellt med teknikens 

intåg. 

Kan man bygga sin undervisning bara på nätet som kunskapskälla? Kärnproblematiken 

handlar om vi kan lita på källan eller inte. Information på nätet är obegränsad men 

ändras/uppdateras ofta till skillnad från böcker vilket gör den mer svårvärderad och 

“instabil”. Tillgången till information på nätet är enligt många lärare en ovärderlig källa 

när det gäller ny kunskap och variation, just fokuset på internet är inte så tydligt i den 

pedagogiska diskussionen men i vardagen har stor betydelse för hur undervisningen 

fungerar. Detta anser vi vara ett mycket intressant område för fortsatt forskning, 

internets påverkan som enskild faktor i den pedagogiska vardagen. 

Många studier vi tagit del av försöker på olika sätt att ta reda på om tekniken kan bidra 

till att elevers lärande förbättras, men få tar sin utgångspunkt i lärarperspektivet. I de 

flesta fall framhävs i slutänden att det är hur pedagogen/pedagogiken använder tekniken 

som är avgörande för resultaten oavsett metod eller redskap. För att utveckla lärande 

med digitala redskap behöver mer studier utgå från läraren och pedagogiken. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
Hej kollega! 

 

Vi är två lärare som vidareutbildar oss i ämnet pedagogik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver för tillfället vår C-uppsats som handlar om IT i skolan. Vi ber dig 

besvara vår webbenkät som tar ca 10 min att fylla i, bestående av 18 frågor. Syftet med 

enkäten är att undersöka hur gymnasielärare använder IT i sitt dagliga arbete samt 

vilken inställning lärare har till teknik och pedagogik.  

 

Din medverkan är frivillig. Svaren är helt anonyma och kommer endast att användas i 

forskningssyfte inom detta arbete. Skolans namn kommer inte att publiceras. Materialet 

kommer inte att sparas då undersökningen är klar och förvaras fram till dess så att inga 

andra har tillgång till det. Mottagare som får frågeformuläret har hämtats från den 

kommunala listan med anställdas e-post adresser. 

 

Genom att fylla i enkäten lämnar du ett värdefullt bidrag till vår studie, tack på förhand! 

Vid förfrågan finns möjlighet att ta del av den färdiga studien. 

 

Klicka på länken för att komma till webbenkäten. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fzEQ-

1CrQeyKyju4nlEHgviCOYl_NGWyVNdTWljcWg8/viewform 

 

Vänliga hälsningar  

Ann-Kristin Vincent Axelsson  e post: aa223cy@student.lnu.se 

Ilir Berisha  e post: ibefg09@student.lnu.se 

 

Handledare Marie Joelsson Hallbäck     marie.hallback@lnu.se 

Kursansvarig examinator Andreas Nordin   andreas.nordin@lnu.se 

  

https://docs.google.com/forms/d/1fzEQ-1CrQeyKyju4nlEHgviCOYl_NGWyVNdTWljcWg8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fzEQ-1CrQeyKyju4nlEHgviCOYl_NGWyVNdTWljcWg8/viewform
mailto:aa223cy@student.lnu.se
mailto:ibefg09@student.lnu.se
mailto:marie.hallback@lnu.se
mailto:andreas.nordin@lnu.se




Bilaga II 

I 

 

Enkät 
1. Hur länge har du varit verksam som lärare?  

 0-4 år  

 5-10 år  

 över 10 år  

 

2. På vilket program undervisar du?  

Flera alternativ kan väljas om du har undervisning i olika program 

 Yrkesprogram  

 Högskoleförberedande program  

 

3. Vilka digitala redskap använder du?  

Fler alternativ kan kryssas.  

 Personlig dator  

 Datorer som finns på skolan i datorsalar/bärbara datorer som kan användas på 
lektionstid  

 Surfplatta  

 Interaktiv tavla  

 Projektor  

 Digitalkamera  

 Smarta telefoner  

 Övrigt:  

 

4. Hur bedömer du dina egna kunskaper i användning av digitala redskap och Internet?  

 Professionella  

 Mycket bra  

 Bra  

 Grundläggande  

 Dåliga  

 

5. På min skola har vi bra datorprogram och appar som hjälper oss att höja kvaliteten på 
undervisningen  

 1 2 3 4 5 6  



 

 

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

6. På min skola har vi väl fungerande trådlös internetuppkoppling som alla har tillgång till 
och som fungerar utan problem  

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

7. Mina elever löser arbetsuppgifter med hjälp av digitala redskap  

Med digitala redskap avses de redskap som anges i fråga 3. Om du svarat aldrig fortsätt till 
fråga 9.  

 1 2 3 4 5 6  

Alltid 
Välj ett värde i intervallet 1, Alltid, till 6, Aldrig,.       

Aldrig 

 

8. Hur löser dina elever uppgifter med hjälp av digitala redskap?  

Flera svarsalternativ kan anges 

 Arbetar med texter, inlämningsuppgifter, rapporter etc  

 Arbetar med bilder, film, musik  

 Presentationer av olika slag  

 Söker information via internet  

 Använder olika program eller applikationer kopplat till ämnet  

 Kommunikation (mail, sociala medier, lärplattformar etc)  

 Grupp och projektarbeten  

 Övrigt:  

 

9. Jag använder omväxlande metodik och blandar traditionella och digitala 
undervisningsformer  

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

10. Markera de påståenden som du tycker stämmer överens med din metodik i 
förhållande till teknik?  

Flera svarsalternativ kan anges 
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 Tekniken används för att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga  

 Lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom tillgången på ny teknik  

 Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare, men den förenklar 
och förbättrar resultaten genom att stärka vissa funktioner  

  

 Tekniken används för processer som var möjliga även innan den infördes  

 

 

 

 

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

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer inte alls, till 6, Instämmer helt,.       

Instämmer helt 

 

 

 

 

 

12. Jag upplever att eleverna lär bättre med hjälp av digitala redskap  

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

13. Vilka fördelar ser du med digitala redskap i undervisningen?  

Formulera ditt svar fritt 

 

 

14. Vilka nackdelar ser du med digitala redskap i undervisningen?  

Formulera ditt svar fritt 

 

 

15. På min skola har lärarna möjlighet att utbyta och diskutera erfarenheter av pedagogik 
och IT?  

 1 2 3 4 5 6  



 

 

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

16. På min skola diskuterar vi om vikten av att ha en gemensam syn på hur man skaffar 
sig kunskaper och färdigheter som är viktiga för framtiden  

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

17. På min skola har vi en genomtänkt plan för digital kompetensutveckling för lärare  

 1 2 3 4 5 6  

Instämmer helt 
Välj ett värde i intervallet 1, Instämmer helt, till 6, Instämmer inte alls,.       

Instämmer inte alls 

 

 18. Jag skulle behöva följande för att förbättra min förmåga att använda digitala 
redskap och internet i undervisningen. 


