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Abstrakt 
Denna studie undersöker vad några lärare på en skola har för positiva och negativa 
erfarenheter av att integrera IKT i sin undervisning. Undersökningen tar sin 
utgångspunkt i några olika teorier som förklarar olika aspekter av 
undervisningspraktiken. Det är en kvalitativ, induktiv studie, som använder sig av 
intervjuer. Resultatet visar att lärarna ser IKT som något positivt, framförallt eftersom 
det möjliggör en mer varierad undervisning, och ökar elevernas motivation. De möter 
dock samtidigt många problem som gör att de inte kan utnyttja dess fulla potential, 
framförallt tekniska problem, samt bristande digital kompetens, både hos elever och 
lärare. Med utgångspunkt i detta förs en diskussion kring skolans möjligheter och 
utmaningar på IKT-området.  
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1 Inledning 
Regeringen har angett som mål att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter” (Näringsdepartementet, 2011, s. 6). Detta mål påverkar 
givetvis även skolan, och det står också angivet i de nya läroplanerna att eleverna ska 
kunna använda ”modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande” (Skolverket, 2011a, s. 14). Denna förmåga att kunna använda sig 
av den moderna tekniken betecknas med begreppet digital kompetens, vilket beskrivs 
som en viktig kompetens för att aktivt kunna delta i samhällslivet 
(Näringsdepartementet, 2011). 

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser, både vad gäller tillgång till datorer i 
skolan och användningen av datorer i undervisningen. Trots detta anses det största 
problemet med att integrera IKT i undervisningen vara brist på tillgängliga datorer för 
studenterna (OECD, 2004). Det näst största problemet anses vara lärarnas brist på 
kompetens i att använda IKT i undervisningen (a.a.). För att öka kompetensen hos 
lärarna i användningen av IKT har Skolverket på uppdrag av regeringen drivit ett 
projekt för kompetensutveckling av lärare, PIM (Praktisk it- och mediekompetens) 
(Näringsdepartementet, 2011). 

Men vad har lärarna själva för erfarenheter av att integrera IKT i sin undervisning? I 
denna studie intervjuas några lärare på två skolor, som har valt olika satsningar på IKT, 
om vad de har för positiva och negativa erfarenheter av IKT i undervisningen. Med 
detta hoppas jag kunna ge ett annat perspektiv på hur användandet av digitaliseringens 
möjligheter ser ut och uppfattas i skolan. 
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2 Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet börjar med att gå igenom några relevanta begrepp inom forskningen 
kring IKT och undervisning. Därefter presenteras lite tidigare forskning på området, 
både forskningsavhandlingar och –artiklar, samt offentliga undersökningar. 

 

2.1 IKT-begreppet 

Begreppet IKT (Infomations- och Kommunikationsteknologi) är enligt Skolverket ”ett 
mycket vitt begrepp som involverar användning av någon form av elektronisk teknik 
som har med kunskap eller kommunikation att göra.” (Skolverket, 2011b, s. 17) 
Begreppet fokuserar på tekniska hjälpmedel, och innefattar allt ifrån miniräknare till 
interaktiva skrivtavlor och annan avancerad datorutrustning. Det är alltså inte helt 
tydligt om begreppet enbart fokuserar på tekniken som sådan, eller om den även 
innefattar de kunskaper som är sammankopplade med den. Många lärare använder dock 
IKT synonymt med digital kompetens och mediekunnighet (Oxstrand, 2013). I denna 
studie används begreppet enbart för att beteckna själva tekniken, och kompletteras med 
andra begrepp för att beskriva de förmågor som är knutna till den. 

 

2.2 Digital kompetens 

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som EU 
har rekommenderat medlemsländerna att införliva i utbildningen. Digital kompetens 
definieras här som 

 ”säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den [digitala 
kompetensen] underbyggs av grundläggande IKT-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.” (Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd, 2006) 

Begreppet digital kompetens inkluderar såväl kunskap om användning om digital teknik 
som en förståelse för hur tekniken fungerar och vilken roll den spelar i samhället. Det 
inbegriper också förmågan att ”söka fram, samla in och bearbeta information” (a.a.) 
samt ”en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information”. (a.a.) 

Samuelsson (2014) beskriver fem dimensioner av digital kompetens inom skolans värld: 
Kunskap i användning, IKT som eget kunskapsfält, IKT i ämnen, IKT och lärstrategier 
samt kulturell kompetens/digital bildning. Samuelsson vill med denna uppdelning 
betona att digital kompetens inte enbart handlar om att kunna använda digital teknik, 
utan även att förstå teknikens roll i samhället och kunna integrera den i undervisningen 
på ett sätt som blir relevant för varje enskilt ämne. (Samuelsson, 2014) 

Ur ett vidare samhällsperspektiv menar Samuelsson (2014) att digital kompetens ger en 
större möjlighet till ett aktivt deltagande i demokratin. Detta, menar Samuelsson, gör att 
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det blir ännu viktigare för skolan att ge eleverna en digital kompetens så att alla sedan 
kan delta i samhällslivet på lika villkor. Detta är enligt Samuelsson (a.a.) en viktig del i 
skolans kompensatoriska uppdrag, det vill säga att skolan ska sträva efter att utjämna de 
skillnader som finns i elevernas olika förutsättningar.  

Detta uppdrag avspeglas dock väldigt dåligt i skolans styrdokument, menar Samuelsson, 
(a.a.) det närmsta man kommer, förutom några enstaka mål kopplade till IKT, är ett ökat 
fokus på källkritik. Källkritik är dock inget unikt för digital kompetens, även om det 
ingår om en viktig del, och det kan därför finnas en risk att skolan inte arbetar så aktivt 
med det som man borde i ljuset av det kompensatoriska uppdraget. (a.a.) 

Detta är också vad Samuelsson (a.a.) kommer fram till i sin studie. Det finns dels brister 
i undervisning som utvecklar en digital kompetens hos eleverna, och dels brister i 
likvärdigheten mellan skolor och framförallt mellan olika lärare. En viktig orsak till 
detta, menar Samuelsson, är att det saknas en ämnesdidaktiskt digital kompetens hos 
många lärare, vilket gör att de inte ser de möjligheter som tekniken ger i de olika 
ämnena. Sammanfattningsvis ser Samuelsson stora brister vad gäller det 
kompensatoriska uppdraget och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning när det gäller 
digital kompetens. (a.a.) 

 

2.3 Medie- och informationskunnighet 

Statens Medieråd (2014) använder sig av begreppet Medie- och informationskunnighet 
(MIK) för att ytterligare vidga innebörden till att inte enbart gälla kunskap om digital 
teknik, utan detta begrepp innefattar även en annan av EU:s nyckelkompetenser, social 
och medborgerlig kompetens (Oxstrand, 2013). Enligt Statens Medieråd består MIK av 
tre delar:  

• ”Förstå mediers roll i samhället 

• Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information 

• Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier” 
(Statens Medieråd, 2014) 

MIK handlar alltså mer om att hantera den information som finns i olika medier, och 
inte så mycket om hantering av själva tekniken, även om det är en förutsättning för 
framförallt den sista punkten. 

I detta arbete kommer främst begreppet IKT användas, eftersom det huvudsakliga 
intresset är hur lärare uppfattar användningen av digital teknik i skolan, vilket närmare 
preciseras i nästa kapitel. Digital kompetens kommer även till viss del användas, för att 
diskutera lärarnas och elevernas kompetens i att hantera dessa verktyg i skolan. 

 

2.4 Tidigare forskning 

I inledningen beskrevs hur Skolverket genomfört en satsning för att öka användningen 
av IKT i skolan eftersom införandet av datorer i skolan inte hade lett till några 
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förändringar i lärarnas undervisningssätt, vilket hos beslutsfattarna uppfattades som ett 
problem. 

Forskning ger dock delvis en annan bild av situationen. Larry Cuban (2001) menar att 
bristen på användning av IKT i skolan enbart är i förhållande till en förväntad 
revolution i undervisningssätt. Cuban jämför med tidigare tekniska innovationer såsom 
radio, film och TV, som även de förväntades revolutionera undervisningen. Han 
konstaterar att lärarna använder samtliga av dessa där de finner att det gör någon nytta, 
och kan passa in i redan etablerade undervisningsformer. Det handlar alltså inte om 
någon bristande kompetens eller teknikfientlighet från lärarnas sida. Istället handlar det 
om att de anpassar tekniken efter undervisningen istället för att anpassa undervisningen 
efter tekniken (a.a.). 

Kroksmark (2011) visar också att i ett projekt där man försökt förändra undervisningen 
med hjälp av datorer i ett så kallat en-till-en-projekt, där varje elev och lärare får en 
egen bärbar dator, blev resultatet ett något lägre genomsnittligt meritvärde för eleverna. 
Detta trots att både elever och lärare anser att projektet varit lyckat. Undersökningen 
visar också att lärarnas arbete förändrades på flera sätt, både i planering och 
undervisning, och även att lärarnas syn på kunskap förändrades. Det stora problemet för 
lärarna anser Kroksmark vara det möte mellan en traditionell kunskapssyn och de 
förmågor eleverna utvecklar i denna typ av undervisning, vilka inte alltid 
överensstämmer med varandra. 

Liknande resultat framkommer i Fleischer (2013), vars undersökning visar att elever 
som arbetat med en-till-en inte visar lika djupa kunskapskvalitéer som elever 
undervisade på annat sätt. Detta beror till stor del på den individualisering som sker i 
en-till-en-miljöer, där eleverna förväntas ta större ansvar för sitt lärande. Konsekvensen 
blir då att eleverna inte på egen hand utmanar sitt invanda sätt att tänka, utan bara väljer 
kunskap de själva kan förstå och ta till sig utan någon större ansträngning. Eleverna 
prioriterar snabbhet i att slutföra uppgifterna framför att göra en djupare reflektion kring 
dem. (a.a.) 

En rapport från ett nordiskt samarbete mellan svenska Myndigheten för skolutveckling, 
finska Utbildningsstyrelsen, norska Kunnskapsdepartementet och danska 
Undervisningsministeriet, E-learning Nordic 2006 (Ramböll Management, 2006), 
konstaterar att det finns många positiva effekter av IKT-användning i skolan. De 
positiva effekterna som anges i rapporten är framförallt att elevernas prestationer ökar i 
de olika ämnena, men även i grundläggande färdigheter såsom läsning, skrivning och 
räkning. En annan positiv effekt anses vara att det är lättare att individualisera 
undervisningen, vilket gynnar både svaga och starka elever. (a.a.) 

Rapporten lyfter däremot också fram en rad problem, som förhindrar en effektiv 
integrering av IKT i undervisningen. De presenteras som ett antal strategiska 
utmaningar för en effektiv implementering av IKT i skolan. Det handlar främst om olika 
organisatoriska förändringar som anses behövas. Ett exempel rapporten tar upp är att 
många skolor köpt in digitala lärplattformar (LMS – Learning Management System) 
men att systemen inte används som det var planerat på grund av bristande fokus från 
ledningens sida på hur de ska utnyttjas effektivt i organisationen. Samma sak gäller 
även andra investeringar på IKT-området inom skolan. (a.a.) Liknande problem märks 
även när det gäller kompetensutveckling bland lärarna. Trots att ”två av tre lärare har 
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deltagit i kompetensutveckling avseende IT under de tre senaste åren, så uppfattar 
endast cirka en av tre lärare i den här studien att de har tillräckligt hög kompetens för att 
kunna införliva IT i undervisningen” (a.a., s. 15). 

Andra problem som tas upp är att det saknas bra dokumentation av vilka former av IKT-
användning som faktiskt har en positiv effekt på elevernas inlärning, samt att den 
dokumentation och de goda exempel som finns är dåligt spridd bland skolor och lärare. 
Även inom kontakten mellan hem och skola anses IKT kunna utnyttjas bättre än vad 
som görs idag. Slutligen finns det ett behov av att överbrygga den generationsklyfta 
som ofta finns mellan elever och lärare vad gäller användningen av digitala medier 
(a.a.). 
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3 Teori 
I detta avsnitt tas några olika teorier kring undervisning och IKT upp. Dessa kommer 
sedan att användas för att analysera intervjuerna, för att på så sätt öka förståelsen för 
vad de intervjuade lärarna berättar om. Teorierna har valts ut för att de beskriver olika 
delar av undervisningen. 

 

3.1 Lärandesituationen 

Marton & Booth (2000) har utvecklat en modell för att beskriva en lärandesituation. 
Denna modell delar upp lärandet i två olika aspekter, vad och hur. Vad-aspekten 
hänvisar till lärandets direkta objekt medan hur-aspekten delas in i lärandeakten och 
lärandets indirekta objekt.  

För att lärandesituationen ska bli meningsfull krävs ett objekt för lärandet. Enligt 
Marton & Booth (2000) är det dock inte bara fråga om ett objekt, utan två. Det direkta 
objektet syftar på själva innehållet som ska läras, medan det indirekta objektet är den 
förmåga som lärandet syftar till att utveckla. Ett enkelt exempel kan vara en elev som 
ska lära sig memorera en serie tal. Det direkta objektet är då själva talen i sig, medan det 
indirekta objektet blir förmågan att memorera, vilken sedan kan användas även i andra 
situationer. 

Lärandeakten definieras som själva handlingen, verbet att lära, (Marton & Booth, 2000) 
vilket kommer vara denna undersökningens huvudsakliga fokus. Lärandeakten kommer 
i detta avseende inte fokusera på elevens lärande i sig, utan på verksamheten som utförs 
för att eleven ska lära sig. 

I denna studie kommer teorin användas främst för att tydliggöra hur lärarna resonerar 
när de väljer att använda IKT i sin undervisning. Genom att bryta ner 
undervisningssituationen i mindre delar är det lättare att se ifall lärarna har något uttalat 
fokus för sin IKT-användning. Antingen kan det vara något de särskilt undervisar 
eleverna om (direkt objekt), eller så kan de ha det som ett sekundärt mål att eleverna 
samtidigt som de lär sig om annat även ska lära sig hantera IKT (indirekt objekt). De 
kan även tänkas ha helt andra motiveringar till att använda IKT. 

 

3.2 Olika medietyper 

För att skapa en tydligare bild av verksamheten som lärarna beskriver kommer jag att 
använda mig av Diana Laurillards (2002) kategorisering av olika typer av media. Med 
olika medietyper menas inte olika mediekanaler såsom TV, radio eller Internet, utan de 
definieras utav de olika pedagogiska aktiviteter som de möjliggör. De fem olika typerna 
är narrativ media, interaktiv media, kommunikativ media, adaptiv media och produktiv 
media (Laurillard, 2002). 



 

9 

3.2.1 Narrativ media 

Narrativ media kännetecknas av att vara linjär och inte interaktiv. Hit räknas 
ljudupptagningar, rörlig bild och tryckt material i olika former, såsom radio, ljudband, 
CD-skivor (ljud), TV, videoband, DVD (video), tidningar och böcker (tryck). Även 
föreläsningar kan räknas in här, trots att de i vissa fall kan påverkas av publiken är den 
främst tänkt som en presentation för en passiv publik (a.a.). 

Att mediet är linjärt innebär att dess olika delar hänger ihop i en logisk ordning och är 
beroende av denna ordning för att skapa en korrekt bild av det som avsändaren vill 
förmedla. Att de inte är interaktiva betyder att mottagaren inte kan ställa frågor, eller 
påverka mediets innehåll (a.a.). 

3.2.2 Interaktiv media 

Med interaktiv media menas att mottagaren själv kan välja fritt vilket innehåll som ska 
presenteras. Innehållet i sig är i regel linjärt i likhet med narrativ media, men mottagaren 
har makten att välja eller välja bort vad som ska presenteras och i vilken ordning. Till 
interaktiv media räknas främst internet-baserade resurser, såsom digitala uppslagsverk 
och webb-tv (till exempel Youtube) (a.a.). 

3.2.3 Adaptiv media 

Adaptiv media innefattar främst datorprogram som förändrar sig självt beroende på de 
instruktioner användaren ger. Ett tydligt exempel är ett datorspel, där användarens 
musrörelser och tangentbordstryckningar påverkar vad som visas på skärmen och 
händer i spelet. Ett annat exempel är en grafritare, där den visade grafen kan förändras 
beroende på vilken ekvation användaren matar in. Adaptiv media är på detta sätt 
givetvis även interaktiv, men skillnaden mot den interaktiva median är att innehållet i 
detta fall inte är linjärt, utan kan förändras dynamiskt (a.a.). 

3.2.4 Kommunikativ media 

Kommunikativ media skiljer sig från de andra typerna på det sätt att det kräver mer än 
en användare. Till skillnad från interaktiv och adaptiv media är det inte datorn som är 
mottagaren av användarens interaktion, utan den är enbart ett medel för att interagera 
med en annan användare. Mediet i sig påverkar inte heller innehållet, utan detta bestäms 
helt utav användarna. Till kommunikativa medier räknas till exempel e-post, 
chattprogram, videokonferenser och lärplattformar (a.a.). 

3.2.5 Produktiv media 

Med produktiv media menas framförallt verktyg för att framställa andra typer av media. 
Det vanligaste exemplet inom skolan är ett ordbehandlingsprogram, vilket eleverna 
använder för att framställa textproduktioner. Andra vanliga exempel är bildbehandlings- 
eller videoredigeringsprogram, eller program för att skapa webbsidor eller andra 
datorprogram (a.a.). 
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3.3 Ramfaktorteori 

En annan teori som kan vara användbar vid analys av lärares berättelser om sina 
erfarenheter är ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin studerar de ramar som möjliggör och 
begränsar lärarens pedagogiska handlingsutrymme (Pettersen, 2008). Dessa ramar delas 
vanligtvis in i fem kategorier: personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska 
ramar och ekonomiska resurser.  

• Personramar är egenskaper och kvalitéer hos de som deltar i undervisningen, 
både elever och pedagoger.  

• Organisatoriska ramar är till exempel undervisningsgruppens storlek och hur 
arbetslag är organiserade.  

• Tidsramar innefattar den tid läraren har tillgänglig, både till undervisning och 
planering.  

• Fysiska ramar är tillgången till och utformningen av lokaler och 
undervisningsmaterial.  

• Ekonomiska resurser är tillgången till och fördelningen av ekonomiska 
tillgångar. (a.a.) 

En viktig sak att skilja på utöver dessa kategorier är absoluta ramar gentemot upplevda 
ramar. Absoluta ramar är de faktiska ramarna, medan de upplevda ramarna är hur 
läraren upplever sina möjligheter att påverka situationen, vilket oftast är snävare än de 
faktiska ramarna. 

Den IKT-miljö lärarna möter på sina skolor består av flera olika delar, och påverkar 
flera av de ramfaktorer som räknats upp ovan. De fysiska ramarna är troligtvis de som 
påverkas mest av olika IKT-satsningar, men även de ekonomiska resurserna kan 
påverkas i ganska stor utsträckning, eftersom sådana satsningar ofta är ganska 
kostsamma, och då måste ekonomiska resurser tas från andra delar av skolans budget. 
Även de organisatoriska ramarna kan vara viktiga, till exempel i vilken utsträckning 
lärarna har tillgång till teknisk support, eller huruvida alla lärare och arbetslag har lika 
tillgång till den teknik som finns. Slutligen är även personramarna viktiga, till exempel 
vilka kunskaper lärarna har inom IKT och i vilken utsträckning de har ett intresse av att 
använda sig av IKT i undervisningen. 

 

3.4 Analysverktyg 

De olika teorierna som presenterats här beskriver olika delar av en 
undervisningssituation, och kompletterar på så sätt varandra för att kunna ge en mer 
heltäckande analys. 

De situationer lärarna beskriver i sina berättelser bryts ner och delas upp enligt 
modellen hämtad från Marton & Booth (2000) i vad som kan beskrivas som lärandeakt, 
direkt objekt och indirekt objekt. Då kan man enklare se ifall lärarna ser IKT som något 
de undervisar aktivt i, eller om de mer ser det som ett redskap för att lära eleverna annat. 
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Utöver det kommer analysen fokusera på vilken typ av media som respondenterna 
uppger att de använder för att kunna se ifall något är mer framträdande, eller om något 
inte använts alls. Här kommer Laurillards (2002) definitioner användas för att 
kategorisera det som framkommit i intervjuerna. I kategoriseringen kommer det vara 
hur mediet används ur elevernas perspektiv vara det avgörande för vilken medietyp det 
rör sig om. Ifall läraren använder sig av ett program för att skapa bildspel (produktiv 
media) är det ändå sett ur elevens perspektiv narrativ media eftersom eleverna bara är 
mottagare och inte kan påverka innehållet eller ordningen i presentationen. 

För att utöka förståelsen för lärarnas upplevelser kommer de även analyseras ur ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv för att även inkludera den kontext som lärarna utför sin 
undervisning i. Viktigt att tänka på är att det inte är de absoluta ramarna, utan de 
upplevda ramarna ur lärarnas perspektiv, som synliggörs i intervjuerna. 
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4 Syfte 
Som visats i bakgrundsavsnittet kan IKT användas för att förändra undervisningen, men 
gör det inte per automatik genom att enbart introduceras i klassrummet. Det har även 
konstaterats att skolan har ett viktigt uppdrag i att utveckla elevernas digitala 
kompetens, men att skolan i många fall brister i detta uppdrag. Vad som inte 
framkommer är hur lärarna upplever användningen av IKT i det vardagliga arbetet.  

Syftet med denna undersökning är att undersöka lärares erfarenheter av IKT i 
undervisningen med utgångspunkt i de teorier som presenterades i föregående avsnitt. 
Detta för att bättre kunna förstå hur och i vilken utsträckning lärare utnyttjar de 
möjligheter som erbjuds, men även belysa vilka negativa erfarenheter de har. 
Undersökningen fokuserar på hur lärarna beskriver konkreta erfarenheter och inte så 
mycket på vad de har för attityder kring IKT. Detta för att på ett bättre sätt kunna 
analysera olika aspekter av deras undervisning, och undvika generella diskussioner 
kring IKT i skolan. 

Ett sekundärt syfte är även att visa på några goda – och mindre goda – exempel på hur 
IKT kan användas i undervisningen. Detta är något som efterfrågats av bland annat 
Ramböll Management (2006), som menar att ett stort hinder för en effektiv 
implementering av IKT är just att samla och sprida goda exempel. 

 

4.1 Frågeställningar 

Vad har lärarna för positiva respektive negativa erfarenheter av att integrera IKT i sin 
undervisning? 

Vad uttrycker lärarna för uppfattningar kring lärandets två objekt när de använder IKT? 

Vilka typer av medier använder lärarna i undervisningen? 

Vilka ramar upplever lärarna påverkar deras möjligheter att använda IKT i 
undervisningen? 
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5 Metod 
I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen genomförs, på vilka grunder 
intervjurespondenter samt utefter vilka principer slutsatser och diskussion sedan kan 
föras. 

 

5.1 Datainsamling 

Insamlingen av data till denna undersökning har skett genom intervjuer i form av en 
respondentundersökning. En respondentundersökning syftar till att tydliggöra 
intervjupersonernas åsikter eller uppfattningar. Det är intervjupersonerna i sig, och deras 
subjektiva erfarenheter som står i centrum för undersökningen. Syftet är inte att försöka 
beskriva någon företeelse på ett så objektivt sätt som möjligt, utan snarare att få 
respondenterna att beskriva deras syn och deras åsikter om en viss sak (Esaiasson m.fl., 
2007). 

Intervjuerna började med att jag presenterade syftet med undersökningen och hur jag 
skulle använda mig av respondenternas svar. De hade sedan tidigare fått veta att 
intervjun kommer handla om deras erfarenheter av IKT i undervisning, och blivit 
ombedda att fundera ut en positiv och en negativ erfarenhet som skulle diskuteras under 
intervjun. Därefter följde några uppvärmningsfrågor, dels för att respondenten skulle 
känna sig bekväm i situationen, men även för att få en uppfattning om hur de ser 
generellt på IKT och ny teknik, både i undervisningen och utanför. Den centrala delen 
av intervjun delades upp i två delar, den första om en positiv erfarenhet och den andra 
om en negativ erfarenhet, som respondenten fick berätta om. Därefter följde vissa på 
förhand bestämda följdfrågor, för att belysa de aspekter som är relevanta för 
undersökningen, om de inte framkommit i respondentens första berättelse. Intervjun 
avslutades sedan med att respondenten själv fick reflektera över de viktigaste 
skillnaderna mellan de två situationerna som diskuterats. En intervjuguide med alla 
frågor finns i bilaga A. Intervjuerna spelades in i sin helhet och transkriberades, vilket 
kompletterades med anteckningar förda under intervjun. 

5.1.1 Intersubjektivitet 

Att säkerställa intersubjektiviteten i undersökningen, det vill säga att samma slutsatser 
hade dragits oavsett vem som gjort undersökningen, går aldrig att göra helt och hållet. 
Vad jag däremot har försökt göra är att så utförligt som möjligt presentera på vilka 
grunder jag gör mina påståenden, utifrån de teorier jag tar min utgångspunkt i. Detta 
innebär att tydligt presentera alla relevanta delar av de data som samlats in, för att sedan 
lämna upp till läsaren att bedöma om mina antaganden är rimliga eller inte.  

 

5.2 Undersökningsgrupp 

Några viktiga saker att tänka på vid val av intervjupersoner till en 
respondentundersökning är enligt Esaiasson m.fl. (2007) att begränsa sig till ett litet 
antal intervjuer, samt att försöka undvika så kallande ”subjektiva experter”. I denna 
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undersökning skulle en sådan subjektiv expert till exempel kunna vara en lärare som 
samtidigt har ansvar för IKT-frågor på skolan, eller en lärare som har ett stort personligt 
intresse för IKT-frågor, inom och/eller utanför skolan. Därför har en del av intervjun 
varit en självskattning, där lärarna får bedöma sin egen kompetens inom IKT. 

Antalet respondenter var inte bestämt på förhand, utan har utgått ifrån principen om 
teoretisk mättnad, man är nöjd när man inte längre får ut särskilt mycket nytt ur varje 
intervju (Esaiasson m.fl., 2007). 

Respondenterna kommer från två skolor i olika kommuner, med olika tillgång till IKT. 
Valet av skolor grundar sig på ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2005) vilket 
innebär att jag genomfört intervjuerna på skolor jag tidigare har haft kontakt med. Detta 
för att helt enkelt lättare få kontakt med respondenter som var villiga att ställa upp på 
intervju (a.a.) 

Den första skolan (Skola A) är en F-9-skola i en mellanstor stad i södra Sverige. Skolan 
har ca 600 elever. Lärarna på skola A hade vid tidpunkten för intervjuerna tillgång till 
några vagnar med bärbara datorer, en vagn med 15 datorer i varje arbetslag, samt några 
få klassrum med interaktiv skrivtavla. Utöver det fanns några stationära datorer i 
skolans bibliotek, och lärarna hade tillgång till varsin dator i sina arbetsrum. Den andra 
skolan (Skola B) är en F-6-skola med ca 150 elever, i en mindre ort i södra Sverige. Där 
har man satsat på ett en-till-en-program där varje elev och lärare har en egen surfplatta, 
och det fanns interaktiva skrivtavlor i nästan alla klassrum. Dessutom fanns några 
enstaka stationära datorer, som nästan uteslutande var till för lärarna. 

Dessa väldigt olika IKT-miljöer gör att det finns god potential att göra en jämförelse 
mellan skolorna. Detta har ingått som en del av analysen, men var inte dess huvudfokus, 
utan det har varit att jämföra lärarnas olika erfarenheter och vad som gör att de uppfattas 
som positiva respektive negativa. 

Antalet intervjuer som genomförts i denna studie är sex stycken, fyra på skola A och två 
på skola B. Lärarna undervisade i olika ämnen och olika årskurser på mellan- och 
högstadiet. Fördelningen visas i Tabell 1 nedan. 
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Lärare Årskurs Ämnen 

Skola A 

Lärare A1 4-6 Klasslärare 

Lärare A2 6-9 SO, idrott 

Lärare A3 6-9 Matematik, NO 

Lärare A4 6-9 SO, Svenska, Engelska 

Skola B 

Lärare B1 4 Matematik, NO 

Lärare B2 4-6 Svenska, SO, Matematik, NO 
Tabell 1: De intervjuade lärarnas årskurser och ämnen 

 

5.3 En induktiv studie 

Denna studie har delvis karaktären av en fallstudie. För att kunna kallas en fallstudie 
skulle den dock ha behövt vara mycket mer omfattande, och studera hela verksamheten 
utifrån flera olika perspektiv, vilket inte skulle vara möjligt med tanke på omfattningen 
och tiden hos ett examensarbete. 

Det finns dock en del karaktäristiska drag hos en fallstudie som även denna studie delar. 
Till att börja med är en fallstudie partikularistisk, vilket innebär att den har ett relativt 
smalt fokus på en företeelse (Merriam, 1994). I denna studie riktas fokus mot lärares 
erfarenheter av IKT i undervisningen. 

Ett annat kännetecken för en fallstudie, som även kännetecknar denna studie, är att den 
är heuristisk. En heuristisk studie strävar efter att utöka läsarens förståelse för en 
företeelse. (a.a.) Detta görs med hjälp av de teorier som tidigare presenterats, för att 
sätta in de av lärarna beskrivna situationerna i en utbildningsvetenskaplig kontext. 

Slutligen är denna studie induktiv, vilket betyder att den inte försöker bevisa något visst 
samband, eller pröva en hypotes, utan istället lyfter fram resultaten mer öppet, för att på 
så sätt lägga en grund att bygga vidare forskning på (a.a.). Detta betyder inte att man 
inte kan dra några slutsatser av det insamlade materialet, men man måste ha ett mer 
öppet fokus, och kan använda olika teorier för att analysera den insamlade datan från 
olika vinklar. 

Av denna anledning använder studien sig av ett antal olika teorier som berör olika 
aspekter av undervisningssituationen, vilka presenterades i teoriavsnittet. Teorierna har 
inget direkt samband med varandra, men de kommer att användas tillsammans för att 
skapa en mer komplett bild av de olika delar som tillsammans utgör undervisningen.  
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5.4 Etiska överväganden 

Vid all forskning som involverar människor måste vissa etiska överväganden göras, för 
att skydda de deltagande personernas integritet. Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 
2011) består av flera olika delar. För det första måste man innan intervjuerna påbörjas 
ge information om vad undersökningen handlar om och hur deltagarnas uppgifter 
kommer hanteras, så kallat informerat samtycke. Man måste även vara försiktig med hur 
man presenterar datan, så att man undviker att personerna som deltagit i studien kan 
spåras. (a.a.) I den här studie har endast den information om lärarna och de skolor de 
arbetar på som är relevant för att kunna förstå analysen presenterats. Slutligen måste 
man även vara beredd på att deltagarna när som helst fram till arbetet publiceras har rätt 
att avbryta sitt deltagande, varpå alla de uppgifter de lämnat måste exkluderas ur studien 
(a.a.) 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt analyseras intervjuerna utifrån de teorier som presenterades i tredje 
avsnittet. Rubrikerna i avsnittet utgår ifrån de teorier och frågeställningar som ligger till 
grund för undersökningen. 

 

6.1 Positiva erfarenheter 

Alla lärarna i undersökningen tycker att IKT är något positivt i skolan och kan beskriva 
positiva erfarenheter av det. Här hittar vi den största variationen i lärarnas svar, de ger 
uttryck för flera olika användningsområden och undervisningsmetoder. Det handlar till 
exempel om ett internationellt samarbetsprojekt, om användande av interaktiv 
skrivtavla, om informationssökning eller om användande av surfplattor.  

Lärare A1 berättar att eleverna håller på med ett projekt som kallas för ”laddade 
berättelser” vilket innebär att de blandar olika medier såsom film, bilder och ljud för att 
presentera en berättelse som eleverna har skrivit. Lärare A1 använder sig dessutom 
mycket av interaktiv skrivtavla för att hen anser att det ofta blir tydligare för eleverna. 

Lärare A2 berättar om ett projekt utformat av Nationalencyklopedin där syftet var att 
använda Nationalencyklopedins webbplats för att söka information, skriva texter och 
svara på frågor om det man läst. 

Lärare A3 har använt interaktiv skrivtavla mycket i sin undervisning, vilket hen ser som 
en stor fördel framför en traditionell tavla, eftersom man kan 

”ta upp anteckningar exempelvis från föregående lektion, att kunna 
komplettera, att kunna skriva ut direkt, att kunna… eh… knyta an det man 
gjorde förra lektionen” – Lärare A3 

Lärare A4 berättar om ett europeiskt samarbetsprojekt, där klassen tillsammans med 
fem andra skolor i Europa skulle arbeta med att involvera föräldrarna mer i skolarbetet. 

”Och då skulle vi.. hade vi bestämt vissa uppgifter som vi skulle göra i alla 
skolorna och då gjorde vi dem, och så dokumenterade vi det och la ut på 
våra hemsidor, och så, länkade våra hemsidor till varandra.” – Lärare A4 

På skola B lägger lärarna mycket fokus på elevernas surfplattor. Lärare B1 berättar att 
hen tycker att elevernas surfplattor är väldigt bra att använda när eleverna ska träna in 
enkla saker som bara ska memoreras, till exempel multiplikationstabellen. 

”det finns en del appar som är lite kul, det är.. du kan få tiden, om du har 
varit snabbare eller långsammare, du kan få medaljer…” – Lärare B1 

Hen menar även att det är bra för elevernas engelskainlärning, eftersom de kan lyssna 
på glosor och texter, och på så sätt bättre träna sitt engelska uttal. 

Lärare B2 berättar om hur hen har använt en interaktiv skrivtavla för att introducera 
eleverna för koordinatsystem i matematiken, genom att eleverna fick varsin uppsättning 
koordinater de skulle komma fram och markera på tavlan. 
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Lärarnas förklaringar till varför det bidrar till undervisningen på ett positivt sätt är 
däremot mer lika varandra, och handlar om att de upplever att eleverna blir mer 
engagerade i undervisningen. 

”De fick ju upp ett intresse. Och intresse skapar frågor, och frågor kräver 
svar på något sätt.” – Lärare A4 

Lärare A1 menar att det är enklare att göra saker tydligt om man använder en interaktiv 
skrivtavla än en vanlig skrivtavla, eftersom man enklare kan ändra det man har ritat upp, 
i det här fallet när läraren undervisade om vinklar inom matematiken. Lärare B2 
tillägger att hen upplever att en interaktiv skrivtavla bättre lockar elevernas intresse än 
en traditionell tavla, även om man gör precis samma sak. 

 

6.2 Negativa erfarenheter 

De negativa erfarenheterna är mer lika varandra hos de olika lärarna, dock finns några 
skillnader mellan de båda skolorna. Något som alla ger uttryck för är att tekniken inte 
alltid är tillförlitlig och ofta krånglar på olika sätt:  

”man har inte kunnat koppla upp sig på nätet […] det har strulat med att 
ladda upp” – Lärare A2 

”smartboarden har inte gått igång överhuvudtaget, eh… ibland så har usb-
minnena inte kunnat kopplas upp, så jag kan hämta upp det jag har 
förberett.” – Lärare A3 

Flera av lärarna, på båda skolorna, berättar att de på grund av detta många gånger väljer 
att inte använda IKT, utan istället får använda andra verktyg för undervisningen. De blir 
också ofta stressade de gånger tekniken inte fungerar som förväntat, eftersom de då 
antingen måste lösa problemet på plats, medan eleverna väntar, eller planera om hela 
lektionen och göra något annat de inte har förberett. Lärare B2 säger att det bästa är att 
alltid ha ett par reservplaner i beredskap om det skulle visa sig att tekniken inte 
fungerar, för att undvika denna stress hos sig själv och eleverna. 

Även tillgången på IKT-hjälpmedel ses som ett problem, detta nämns dock enbart på 
skola A: 

”vi är 24 i klassen, och 15 datorer… Sen har vi ju biblioteket också, där man 
kan sitta, och de här 15 datorerna funkar ju sådär också, de brukar alltid 
strula några stycken.” – Lärare A2 

”nu är jag inte ens schemalagd i den salen som har smartboard. Det var jag 
förra året […]” – Lärare A3 

Ett tredje problem som tas upp är elevernas ibland bristande kunskaper inom IKT. Det 
handlar till exempel om att de glömmer sina lösenord, eller inte sparar sina dokument på 
rätt sätt. Slutligen önskar flera av lärarna att de skulle få mer fortbildning i att använda 
IKT i skolan, och möjligheter att tillämpa dessa kunskaper så att de inte glöms bort. 

På skola B har man även ett annat problem som en lärare nämner, nämligen att 
elevernas surfplattor ibland skapar distraktioner för eleverna.  
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”de här eleverna som har lite svårigheter… de går lätt in på något annat… 
det finns så mycket spel på deras paddor som de laddat ned…” – Lärare B1 

Även lärare A4 upplever liknande problem ibland, att eleverna lätt blir distraherade av 
annat, till exempel deras mobiltelefoner, som stjäl uppmärksamhet från lektionen. 

Surfplattorna ställer även till bekymmer för nya lärare, en lärare berättar att eftersom 
hen inte är van vid det arbetssättet är det svårt att veta vilka program som finns, och 
vilka som fungerar bra i undervisningen. 

”Många appar är ju dessutom dyra… och ja, helt ärligt så har många appar 
ganska dåliga upplägg… alltså dom är inte anpassade för skolan helt 
enkelt.” – Lärare B2 

 

6.3 Lärandets objekt 

Ingen av lärarna i studien betraktar IKT som ett direkt objekt för lärandet, utan det 
används uteslutande som ett verktyg för att lära sig andra saker, som naturligtvis 
varierar mycket beroende på ämne och arbetsområde. Däremot finns det i många fall 
med som ett indirekt objekt, de vill att eleverna bland annat ska lära sig använda 
datorer, och använder sig därför av dem i undervisningen istället för andra metoder. En 
lärare säger till exempel: 

”Förutom själva stoffet som de lär sig så finns det ju många tekniker som 
man använder sig av […] det är ju det här med ordbehandling och sånt ju, 
[…] för det lär de sig inte själva. Så den måste man ju lära dem.” – Lärare 
A1 

Detta gäller dock enbart i de fall det är eleverna som arbetar med IKT. I andra fall är det 
enbart ett hjälpmedel för läraren att skapa bättre lektioner, genom att till exempel 
använda sig av en interaktiv skrivtavla.  

”Man kan lätt gå ut på nätet när man har smartboarden uppe och antecknar 
och så vidare […] så man kan klicka och visa klipp direkt” – Lärare A3 

Det är också detta som är den vanligaste motiveringen till varför IKT används. Endast 
två lärare (Lärare A1 och Lärare A4) berättar att de samtidigt har som syfte att utveckla 
elevernas kunskaper inom IKT utöver att de ska lära sig ämnesinnehållet. Resterande 
hänvisar enbart till den ökade motivationen eller tydligheten som orsak till varför de 
använder IKT. Ingen av lärarna i studien berättar att de ger någon undervisning om hur 
tekniken fungerar, utan bara i hur den används. 

 

6.4 Medietyper 

Sammantaget använder lärarna i undersökningen många olika medietyper i sin 
undervisning. De vanligaste typerna lärarna tar upp är dels narrativ media, framförallt 
användandet av interaktiva skrivtavlor som stöd vid presentationer (Lärare A1, A3 och 
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B2), och produktiv media (Lärare A1, A2 och A4), oftast i form av ordbehandling eller 
presentationsprogram.  

Lärare A4 nämner också kommunikativ media, som användes i det samarbetsprojekt 
med andra skolor i Europa som nämndes ovan, där kommunikation mellan lärare och 
elever på de olika skolorna stod i fokus, framförallt via e-post och sociala medier. Även 
interaktiv media finns representerad i form av att eleverna själva får söka information på 
internet (Lärare A2), och därmed på egen hand kan välja vilken information som 
presenteras, och i vilken ordning.  

Här finns en av de största skillnaderna mellan de båda skolorna. Skola B använder i 
relativt hög grad adaptiv media (Lärare B1 och B2), i form av spel och andra program 
på elevernas surfplattor, medan ingen lärare på skola A nämner något om detta. 

 

6.5 Ramfaktorer 

Lärarna i studien ger uttryck för ett flertal olika ramar som de upplever i sin 
undervisning. Mycket lärarna berättar handlar om de fysiska ramarna, som både 
uppfattas som möjliggörande och begränsande. 

”vi använder ju oss av Smartboards också, […] där har man ju stora 
möjligheter att […] åskådliggöra till exempel i matteundervisningen” – 
Lärare A1 

Som tidigare nämnts uppfattar lärarna IKT som något som möjliggör nya sätt att 
undervisa, det flyttar alltså ramarna utåt för vad som är möjligt att göra i klassrummet. 
Det finns dock flera begränsande faktorer som gör att de inte kan utnyttja dessa 
möjligheter fullt ut. Dessa begränsande faktorer är framförallt i form av tekniska 
begränsningar, såsom hastigheten och tillförlitligheten hos internetanslutningen 
(Samtliga lärare) samt antalet tillgängliga datorer (Lärare A2). 

Man kan även urskilja vissa organisatoriska ramar, till exempel Lärare A3 som berättar 
att hen inte längre är schemalagd i det klassrummet som har en interaktiv skrivtavla. 
Detta är ett exempel på ett organisatoriskt beslut som påverkar lärarens möjlighet att 
utforma sin undervisning. 

Personramar är också en sak flera av lärarna tar upp, och då framförallt förmågan att 
hantera IKT, både hos lärarna (Lärare A2, A3 och B2) och hos deras elever (Lärare A1, 
A2, A4 och B1). Ett par av lärarna tar upp att elevernas bristande kunskaper i att hantera 
datorerna ibland sätter begränsningar för hur undervisningen kan utformas (Lärare A1, 
A2). Dels tar det tid från annan undervisning när lärarna måste hjälpa elever som glömt 
bort sitt lösenord eller sparat sina dokument på fel plats, och dels måste tid läggas på att 
utbilda eleverna i hur man använder datorn. Även elevernas förmåga att fokusera på vad 
de ska göra, utan att bli distraherade av annat som deras datorer eller surfplattor 
erbjuder tillgång till (Lärare A4, B1), är en personram som sätter vissa begränsningar. 

Några av lärarna, på båda skolorna (Lärare A2, A3 och B2), tar också upp att det ofta är 
deras eget ansvar att skaffa sig kunskap om hur man kan integrera IKT i 
undervisningen, och därför är deras egen förmåga och intresse en viktig faktor i hur 
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undervisningen utformas. Detta begränsas även av de tidsramar som redan finns i 
skolan, att fortbilda sig blir något som tar tid från annan undervisningsplanering. 

Generellt sett upplever lärarna på skola A i högre grad att de begränsas av fysiska ramar 
än de på skola B. Det som är gemensamt för lärarna på båda skolorna är att 
internetanslutningen ofta inte fungerar tillfredsställande. Vad gäller övriga tekniska 
problem verkar de inte lika vanliga på skola B, trots att de har mer teknik i 
klassrummen.  

På skola B är det istället ofta personramarna som sätter gränsen för hur IKT används. 
När tekniken finns tillgänglig hela tiden är det till stor del bara lärarens vilja och 
kompetens i att använda den, samt som avgör hur mycket den används. 
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7 Diskussion 
I det avslutande avsnittet diskuteras resultaten som framkommit i undersökningen och 
jämförs med några av de studier och begrepp som presenterades i bakgrundsavsnittet. 
Slutligen diskuteras för- och nackdelar med den metod som använts, och några tankar 
om vad man som blivande lärare kan lära sig av denna studie. 

 

7.1 Digital kompetens i skolan 

Som syns i lärarnas berättelser ställer IKT-integrering ganska höga krav på digital 
kompetens både hos lärarna och hos eleverna om undervisningen ska fungera så bra 
som möjligt. Ett hinder som några av lärarna tar upp är att eleverna många gånger inte 
har den ”kunskap i användning” (Samuelsson, 2014) som krävs för att kunna arbeta 
med datorer och annan utrustning på det sätt som lärarna önskar. Detta leder i sin tur till 
att lärare i flera olika ämnen var för sig måste försöka öka elevernas kunskap inom 
dessa ämnen, och ofta blir det bara ”ad hoc”-lösningar på problemen. Med detta menar 
jag att man fokuserar på att hjälpa eleven med just det aktuella problemet istället för att 
arbeta med att träna eleven i hur man löser problem på egen hand, vilket är mycket mer 
tidskrävande. 

Detta är inte heller något som lärarna får någon utbildning i. Som framkom i 
intervjuerna anser lärarna att deras kompetensutveckling bara består av enstaka kurser, 
och att de senare inte alltid får möjlighet att praktisera vad de lärt sig, och därför har inte 
heller de alltid den kunskap som krävs för att lösa alla problem som kan uppstå. Samma 
sak konstateras i rapporten E-learning Nordic 2006 (Ramböll Management, 2006) och 
är en av orsakerna till att vissa lärare ofta undviker att använda sig av de IKT-resurser 
som finns, då de inte känner sig tillräckligt trygga i att lösa de problem som kan uppstå. 
Om tekniken inte används blir resultatet att eleverna får ännu mindre av den träning de 
behöver för att öka sin digitala kompetens. 

Att enbart två lärare av de sex som intervjuats uppger att de medvetet använder IKT för 
att öka elevernas digitala kompetens kan ses som ett ganska stort problem. Flera av de 
delar som enligt Samuelsson (2014) utgör digital kompetens blir då lätt förbisedda av 
lärarna, och eleverna riskerar att inte utveckla dessa kompetenser. Framförallt detta gör 
att jag instämmer i Samuelssons (a.a.) kritik mot att digital kompetens inte är tillräckligt 
framträdande i styrdokumenten, och framförallt i kursplanerna för de olika ämnena. 

Även en tydligare diskussion i skolan om lärandets två objekt (Marton & Booth, 2000) 
inom ramen för IKT skulle kunna gynna arbetet med IKT och digital kompetens. 
Genom att göra lärarna mer medvetna om denna uppdelning skulle de kunna bli mer 
uppmärksamma på vad och hur eleverna lär sig, vilket skulle kunna göra 
undervisningen mer effektiv, framförallt vad gäller lärandets indirekta objekt. 
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7.2 Organisatoriska utmaningar 

Flera av lärarna i studien uttrycker en viss maktlöshet över att tekniken ofta inte 
fungerar, eller att andra problem uppstår som gör att de inte kan använda IKT på det sätt 
de skulle vilja i sin undervisning. Det handlar dels om tekniska problem som ligger 
utanför deras kontroll, till exempel långsam internetanslutning, dålig täckning och 
kapacitet hos skolans trådlösa nätverk, samt datorer och usb-minnen som inte fungerar 
som de ska. Ett annat problem på skola A är tillgången till tekniken, antingen genom att 
man inte får tillgång till datorer eller interaktiv skrivtavla när man behöver, eller genom 
att det inte finns tillräckligt med datorer för att eleverna ska kunna arbeta enskilt med 
varsin dator. 

Dessa problem är inget som lärarna kan påverka direkt, utan är konsekvenser av beslut 
tagna av skolledningen eller på en högre nivå i den kommunala organisationen. Ramböll 
Management (2006) konstaterar att det i många skolor finns ett bristande engagemang 
från skolledningens sida i IKT-frågor, och att de flesta rektorer saknar de nödvändiga 
kunskaper som krävs för att lyckas integrera IKT i organisationen på ett väl fungerande 
sätt.  

Att köpa in ett antal datorer utan att det finns ett fungerande nätverk på skolan skulle 
kunna antyda en sådan brist på aktivt ledarskap som Ramböll Management (a.a.) 
utpekar som ett stort problem. De som ansvarar för sådana satsningar inom skolan 
måste vara medvetna om vad som krävs för att lärarna ska uppfatta tekniken som 
användbar och meningsfull, och se till så att alla delar i teknikkedjan fungerar 
tillfredsställande, annars riskerar IKT-satsningen att bli onödigt dyr utan att ge de 
resultat som förväntas. Detta gäller kanske framförallt vid större satsningar, som den på 
skola B, dels för att det handlar om större kostnader för investeringen, och dels eftersom 
sådana stora beslut inte tas på skolorna, utan högre upp i kommunen. 

En annan organisatorisk utmaning som träder fram i intervjuerna, och som Ramböll 
Management (a.a.) tar upp är kompetensutveckling bland lärarna. Som tidigare nämnts 
uppger lärarna att de utbildningar de får inte följs upp efteråt. Detta kan av lärarna 
tolkas som att det inte anses särskilt viktigt från ledningens sida. De upplever då att det 
är upp till dem själva att utbilda sig, vilket de har svårt att få tid till. 

På skola B uppstår istället ett något annorlunda problem med kompetensutveckling, 
nämligen att nyanställda lärare som inte har erfarenhet av att arbeta i en en-till-en-miljö 
har svårt att sätta sig in i hur tekniken kan vara till nytta i undervisningen, och av den 
anledningen delvis undviker att använda den. 

 

7.3 Likheter och skillnader mellan skolorna 

På grund av de olika förutsättningarna på de båda skolorna finns det givetvis skillnader i 
lärarnas berättelser. Lärarna på skola B berättar mest om deras arbete med surfplattor, 
eller om interaktiva skrivtavlor, medan lärarna på skola A är något mer varierade i sina 
exempel. Denna skillnad är väldigt intressant, och får sannolikt olika konsekvenser för 
elevernas lärande. 
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Man skulle kunna tänka sig att eleverna på skola A, genom att möta olika former av 
IKT i skolan, lär sig att anpassa sig till olika förutsättningar, och på så sätt lättare kan 
lära sig använda nya verktyg och system, medan eleverna på skola B bara lär sig den 
teknik de använder, och inte lika lätt kan lära sig nytt. Men det skulle lika gärna kunna 
vara tvärtom. Tack vare den ökade exponeringen för IKT på skola B skulle det inte vara 
orimligt att eleverna bättre utvecklar sin digitala kompetens, och på så sätt bli bättre 
förberedda för samhällets tekniska utveckling. Vilket som är bäst lämnar jag därför åt 
andra att diskutera och forska om. 

På båda skolorna upplevde lärarna problem med internetuppkopplingen, vilket kanske 
är mest anmärkningsvärt på skola B, som har genomfört en ganska stor satsning på IKT. 
På skola A upplevde däremot lärarna flera andra tekniska problem, som ingen på skola 
B nämnde. Detta skulle kunna bero på att skola B har lagt mer resurser på att se till så 
att den teknik man köper in är tillförlitlig, eftersom de gjort en mycket större satsning. 
En annan möjlighet skulle också kunna vara att skola B har bättre teknisk support, så att 
även om tekniken strular så uppfattas det inte som ett problem, eftersom de kan lämna 
över problemen till någon annan. 

En tredje viktig skillnad är den om vilka typer av media som används. På skola B 
använder lärarna ganska ofta adaptiv media, medan det inte nämns alls på skola A. 
Fördelarna lärarna ser med den adaptiva median är att den kan stimulera eleverna att 
göra sådant som annars ofta uppfattas som tråkigt, nämligen enkel memoreringsträning. 
Detta sker genom olika belöningsmekanismer i elevernas spel, som till exempel 
virtuella medaljer, eller genom att göra uppgiften till en tävling, mot eleven själv, eller 
mot andra. Här fyller tekniken en funktion som en ensam lärare inte klarar, nämligen att 
ge direkt respons på elevernas svar. Samma effekt är dock svårare att ge när det gäller 
mer komplicerade uppgifter, där svaren kan ha olika kvalitet, inte bara vara antingen rätt 
eller fel. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Denna studie hade som mål att försöka visa vad lärare har för positiva och negativa 
erfarenheter av att integrera IKT i sin undervisning, och studien har använt sig av en 
kvalitativ, induktiv metod i form av halvstrukturerade intervjuer. Detta för att kunna få 
fram ett antal berättelser om konkreta situationer som sedan kan analyseras utifrån några 
olika perspektiv. 

Denna metod anser jag ha fallit väl ut överlag, men det finns vissa saker att anmärka på. 
Det första problemet som uppstod var att vissa frågor var något otydliga för de 
intervjuade lärarna, och krävde ytterligare förklaring av intervjuledaren. Detta problem 
rörde i stort sett bara frågan om vilka förmågor de ville utveckla hos eleverna (se Bilaga 
A). En förklaring till att de inte alltid förstod frågan kan vara att de inte så noga 
reflekterar över det i sin dagliga undervisning, eller att de inte pratar om detta på samma 
sätt som man gör på universitetet. Detta är något man måste vara medveten om, att 
språkbruket på lärarutbildningen inte alltid är samma som det som används av lärare ute 
i skolan, och det är intervjuarens uppgift att se till så att frågorna blir begripliga för den 
som intervjuas. Ett enkelt sätt att lösa detta på är genom att göra ett antal provintervjuer, 
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vilket gjordes i denna studie – dock bara med andra studenter på lärarutbildningen, som 
är mer vana vid det akademiska språkbruk som användes i intervjufrågorna. 

Ett annat problem var att lärarnas berättelser inte alltid handlade om konkreta 
situationer, vilket först var tanken. Det var framförallt när de berättade om sina negativa 
erfarenheter som det blev mer generella problem de hade med tekniken till exempel. 
Detta var dock inget som påverkade analysen i någon högre grad, utan den lät sig göras 
på samma sätt även med dessa svar. Det märktes dessutom under intervjuerna att detta 
var någonting lärarna väldigt gärna ville berätta om, och samtliga hade väldigt liknande 
saker de tog upp i sina berättelser, vilket kan tolkas som att det är någonting de upplever 
vara väldigt begränsande i sitt arbete. 

7.4.1 Om urvalet 

Man måste vara medveten om att i en undersökning av denna karaktär blir resultatet 
väldigt beroende av det urval man gör. Som nämnts i metodkapitlet har inte urvalet 
syftat att vara representativt på något sätt, utan ska bara vara ett exempel på hur det kan 
se ut i skolans värld, för att sedan kunna lyfta in resultatet i den akademiska 
diskussionen, och eventuellt senare bygga vidare på i andra undersökningar. 

En risk med det bekvämlighetsurval som användes i den här undersökningen är att de 
intervjuade lärarna har en uppfattning om hur mycket jag som intervjuare vet om de 
saker som diskuteras. Detta kan då innebära att de anpassar sina svar något, och inte 
utvecklar sina resonemang lika mycket som de gjort annars. Min uppfattning är dock att 
fördelarna i det här fallet övervägde nackdelarna, då jag tror de hade varit mindre 
benägna att dela med sig av vissa saker till en främling, framförallt vad gäller de 
negativa erfarenheterna. 

En skillnad mellan skolorna, som kan ha gjort jämförelsen mellan dem lite svårare, är 
att på skola A arbetade några av de intervjuade lärarna på högstadiet, medan alla på 
skola B arbetade på mellanstadiet. Detta hade varit ett stort problem om studiens syfte 
hade varit att jämföra vilka konsekvenser de olika IKT-miljöerna fått för 
undervisningen. Denna studie fokuserar dock mer på att lyfta fram olika exempel på 
lärares erfarenheter, och jämförelsen används inte för att dra några slutsatser, vilket gör 
att det inte blir ett lika stort problem här. 

 

7.5 Pedagogiska implikationer 

Många av de problem som lärarna i denna studie tar upp återfinns även i E-learning 
Nordic 2006 (Ramböll Management, 2006), vilket gör att man kan förmoda att liknande 
problem förekommer på flera skolor runt om i landet. Det är alltså inte osannolikt att 
man själv kommer mötas av samma problem när man kommer ut i arbetslivet efter 
lärarutbildningen. Skolans värld är inte så enkel som de idealsituationer man ofta utgår 
ifrån på lärarutbildningen, utan är väldigt komplex på flera olika sätt, de exempel som 
tagits upp i denna uppsats är bara en aspekt av detta. För att kunna lösa ett problem 
måste det dock först synliggöras, och man måste också kunna visa på goda exempel på 
hur det kan se ut när det fungerar bra, och detta är något som jag anser att denna uppsats 
har bidragit till. 
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Många av de problem lärarna möter har dock inte enbart med tekniska problem att göra 
utan beror istället på bristande digital kompetens hos eleverna, vilket togs upp tidigare i 
diskussionen. Detta skapar som sagt merarbete för lärarna, som utöver sina egna ämnen 
även måste lägga tid på att utbilda eleverna i hur man använder IKT. Att det finns andra 
saker eleverna ska lära sig i skolan förutom ämneskunskaper är i sig inget nytt eller 
specifikt för just IKT, men med tanke på hur liten medvetenhet det verkar finnas hos 
lärarna om just den digitala kompetensen väcks frågan om det inte hade varit relevant 
att införa datorkunskap som ett eget ämne i grundskolan, särskilt som digital kompetens 
kommer vara viktigt även i elevernas framtida arbetsliv, och kommer sannolikt inte 
minska i betydelse i framtiden. 

En intressant synpunkt som en lärare tar upp är att elevernas motivation kan bli större 
enbart genom att använda en interaktiv skrivtavla istället för en traditionell tavla. 
Anledningen är troligtvis att eleverna uppfattar ny teknik i sig som något fascinerande, 
och därför blir de även mer uppmärksamma på det som förmedlas via den. I takt med att 
tekniken blir vanligare kommer denna effekt troligtvis avta, men det kan vara nyttigt att 
tänka på att ibland kan det finnas anledning att använda tekniken bara för sin egen skull. 

Slutligen måste man som lärare vara medveten om, som Cuban (2001) visar, att det inte 
finns några garantier att tekniken kommer revolutionera undervisningen. Det är inte 
omöjligt att de senaste årens satsningar på en-till-en-projekt på sikt kommer att förändra 
lärarnas undervisningssätt, på det vis de gjorde i Kroksmarks (2011) undersökning, men 
man ska nog vara försiktig med att dra för stora slutsatser av detta, utan det kan lika 
gärna bli så som Cuban (a.a.) skriver, att lärarna tar till sig tekniken och använder den 
där de anser att det kan gynna undervisningen, men samtidigt använder sig av andra mer 
eller mindre traditionella metoder. 

 

7.6 Förslag på vidare forskning 

Med utgångspunkt i denna studie skulle man kunna tänka sig flera olika fortsatta 
studier. Ramböll Management (2006) visar att problemen som lärarna i denna studie har 
stött på i sitt arbete inte är ovanliga, så det skulle vara av intresse att undersöka hur väl 
medvetna skolornas ledningar och huvudmän är om problemen, och vad som görs för 
att underlätta för lärarna. Man skulle även kunna titta på hur involverade lärarna är i 
arbetet med IKT-satsningar, och hur dessa sedan utvärderas av huvudmännen. Det 
skulle också behöva lyftas fram exempel på skolor som har lyckats bra med sina IKT-
satsningar, så att andra kan försöka efterlikna deras modell. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 
- Namn 
- Ålder 
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Hur ofta använder du IKT i undervisningen? 
- Hur skulle du bedöma din kompetens i att integrera IKT i undervisningen? (jämfört 
med andra lärare på skolan) 
- Hur skulle du bedöma din kompetens inom IKT generellt? 
 
Positiv erfarenhet 
Beskriv en situation där du upplevde IKT som en resurs för elevernas lärande. 
- Vad handlade arbetsområdet om? (Innehåll) 
- Vilka förmågor ville du utveckla hos eleverna? (Syfte)  
Vilka typer av hjälpmedel användes? (Verktyg, programvara mm) 
På vilket sätt upplevde du att de bidrog till elevernas lärande? 
- Hur visade det sig? 
 
Negativ erfarenhet 
Beskriv en situation där du upplevde IKT som ett hinder för elevernas lärande. 
- Vad handlade arbetsområdet om? 
- Vilka förmågor vill du utveckla hos eleverna? 
Vilka typer av hjälpmedel användes? 
På vilket sätt upplevde du att de hindrade elevernas lärande? 
- Hur visade det sig? 
 
Avslutande fråga 
Vad skulle du säga var den största skillnaden mellan hur IKT användes i dessa 
situationer? 

 

 


