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ABSTRAKT 
En av lärarens stora utmaningar som pedagog är att nå fram till eleverna. Speciellt i 
dagens samhälle där klyftan mellan lärare och elever blir tydlig genom inaktuella 
arbetssätt inom skolan och användandet av modern teknik. Ett användande som 
sällan förmår att stimulera eleverna i en undervisning som ser till den utvecklade 
digitala verklighet som de lever i. Det är intressant att utreda hur lärare på bästa sätt 
kan möta de förväntningar som ställs på en undervisning som är anpassad till IKT i 
ett postmodernt samhälle. Studien avser därför att utreda verksamma 
gymnasielärares IKT-användning i undervisningen genom att undersöka hur lärare 
arbetar med IKT avseende webb 1.0 eller webb 2.0. Detta för att undersöka lärares 
uppfattning om IKT som redskap i undervisningen och överensstämmelsen med 
läroplanens övergripande riktlinjer samt utröna relationen till den postmoderna 
samhällsutvecklingen och dess anpassning till skolans verksamhet. Studiens 
genomförande bygger på en webbaserad kvantitativ enkätundersökning bland 
verksamma lärare på sju gymnasieskolor. Resultatet pekar på att den äldre tekniken 
webb 1.0 används mer frekvent än den mer utvecklade webb 2.0-tekniken och att 
lärarna oftare använder sig av traditionella arbetssättet med informationsöverföring 
även om den nya tekniken tillåter ett större elevdeltagande. Lärarna ser positivt på 
den nya webb 2.0-tekniken men motsätter sig tekniken i undervisningen främst då 
den även medför en distraktion som för många elever kan påverka deras lärande 
negativt. Att gymnasieskolan har påbörjat en anpassning mot nya arbetssätt blir 
tydligt men trots detta existerar det fortfarande många utmaningar. En ökad 
anpassning av skolans verksamhet till ett utvecklande webb 2.0-arbetssätt skulle 
kunna bidra till ökade tillfällen för mötet med elever i dess egna digitala verklighet 
samtidigt som ökade möjligheter till interaktion kring lärandet skulle skapas. 
 
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik (IKT), webb 1.0, webb 2.0, 
deltagande, socialt lärande, postmodern, gymnasieskolan.
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1 INTRODUKTION 
Pressombudsmannen (PO) är inbjuden till Kalmarsunds gymnasieförbund för att 
föreläsa om pressetik. Aulan är fylld till brädden och PO inleder föreläsningen om 
pressetik, därefter tvingas föreläsningen avbrytas. I lokaltidningen Barometern 
gestaltas händelsen enligt följande: 
 

“Ljudnivån är fortfarande hög och det piper av sms-signaler runt omkring i aulan. 
Betydligt fler elevdatorer står påslagna på aulaborden och det tittas på filmer, Family guy, 
Youtubeklipp och det spelas Deer hunter, Minecraft och något krigsspel som jag inte 
känner igen. Jag ser ett par tjejer som fnittrande visar sms för varandra, skickar nya och 
reser sig upp i lokalen för att spana efter mottagaren längre bak. Det piper och de kastar 
sig fnissande ner i stolarna. Jag försöker tysta ett par killar, men möts av oförstående 
gester och ögon.”1 

 
I kölvattnet av händelsen uppkommer en rad reaktioner i lokala medier. 
Diskussionen rör sig från att konstatera elevers bristande uppfostran till att ge lärare 
och föräldrar ansvaret genom att konstatera deras oförmåga att hantera ungdomars 
användande av datorer och mobiltelefoner i undervisningen. Reaktionen bemöts av 
Johan Malm på Lin Education, företaget som tillhandahåller IT-lösningar på Kalmar 
kommuns gymnasieskolor. Enligt honom har kraven på pedagoger ökat för att fånga 
elevers uppmärksamhet i en ny digital verklighet. “[...] det är det samhälle vi har 
idag. Och skolan reflekterar det övriga samhället.”2 Med utgångspunkt i diskussionen 
om föreläsningen som fick avbrytas föds tankar om IKT (Informations- och 
kommunikationsteknik)- användning i skolans undervisning. Diskussionen går från 
att röra kontraktsteorier om brist på spelregler för användandet av IKT-verktyg i 
undervisningen, till lärares och föräldrars oförmåga att hantera utvecklingen inom 
området. Därför bör teknikens betydelse för dagens samhällsutveckling understrykas, 
en utveckling som avspeglas i skolans verksamhet. Ur dessa ord formuleras studiens 
intresseområde; hur kan lärare på bästa sätt möta de förväntningar som ställs på en 
undervisning som är anpassad till IKT i ett postmodernt samhälle? 
 

                                                
1 Pelle Johansson, Kom igen nu, ni går för fanken på gymnasiet! Barometern, 14 november 2013.  
2 Jesper Ericson, Vi fick inte ens en varning, Barometern, 16 november 2013.  
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras inledningsvis i avsnitt 2.1 studiens definitioner. 
Därefter under avsnitt 2.2 redogörs det för hur IKT framställs i skolans 
styrdokument. Vidare presenteras studiens teoretiska perspektiv under avsnitt 2.3 
som efterföljs av tidigare forskning i avsnitt 2.4.    

2.1 Definitioner 
I följande avsnitt presenteras studiens centrala begrepp. Begreppen är ofta 
mångtydiga och därav följer nedan en presentation av begreppen utifrån definitioner 
som har formulerats med utgångspunkt, i för studien, tidigare forskningen. 

2.1.1 Informations- och kommunikationsteknik 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är inte ett entydigt begrepp och kan 
beskrivas utifrån IT-begreppet. IT, informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för de 
tekniska möjligheter som skapats i och med 1900-talets framsteg inom datorteknik 
och telekommunikation. Framstegen inom IT beskrivs som en av de viktigaste 
drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Beteckningen IKT, eller 
ICT (information and communication technology) på engelska, används framför allt 
för att betona den kommunikativa sidan av IT.3 I följande studie tillämpas begreppen 
Webb 1.0 och Webb 2.0 för att konkritisera IKT-begreppets mångsidighet. Utöver 
denna benämning konkritiseras IKT begreppet utifrån dess hård- och mjukvara. Det 
förstnämnda benämns IKT-verktyg medan det sistnämnda benämns IKT-redskap.    

2.1.2 Webb 1.0 
Webb 1.0 ses i första hand som en digital resurs för informationsinhämtning och 
informationsspridning.4 Synen kan framför allt kopplas till IT-begreppet i egenskap 
av att fungera rent informativt. IKT och dess kommunikativa betoning fungerar, i 
Webb 1.0, enkelriktat då kommunikationen sker från sändaren till mottagaren utan 
att skapa dialog kring det förmedlade innehållet. I en undervisning där IKT-redskap 
kopplade till Webb 1.0 används sker kommunikationen i syftet att presentera, 
förmedla och överföra ett utbildningsinnehåll, det vill säga med avsikten att digitalt 
kommunicera monologiskt. Studiens tidigare forskning benämner utbytet av kunskap 
i enlighet med webb 1.0-redskap som mottagande arbetsätt.5 

2.1.3 Webb 2.0 
Webb 2.0 öppnar upp möjligheter för digital kommunikation och kan liknas vid 
övergången från synen på webben som en bok till att förstås som en föränderlig 

                                                
3 Ulf Buskqvist & Lennart Molin. Forskningsanknytning och IKT. 2011, s.16 
4 Tomas Kroksmark. Lärandet stretchadhet – Lärandets digitala mysterium i En-till-En miljöer i 
skolan. Didaktisk Tidskrift, vol. 20, No 1 (s 1-22), 2011, s. 1, 12  
5 Daniel Ulf Ehlers. "Web 2.0 – e#learning 2.0 – quality 2.0? Quality for new learning cultures", 
Quality Assurance in Education, Vol. 17, Nr 3, 2009: 296 - 314, ss. 297-298 
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sammansättning av digitala kommunikativa tjänster. IKT-redskap avseende Webb 
2.0 är kommunikativa till sin karaktär och bygger på ett dialogiskt förhållande till 
kunskapsutbytet. 6  Webb 2.0 i undervisningen är användandet av digitala 
kommunikationstjänster som kan anpassas efter individuella behov. Ordet kan bör 
dock understrykas då tekniken i sig inte av automatik bestämmer dess användning. 
Det är endast genom att koppla tekniken till en inlärningsmodell eller en befintlig 
möjlighet till inlärning som lärandet via Webb 2.0 kan främja elevens 
kunskapsutveckling. Vid användning av Webb 2.0-redskap skapas lärande genom att 
eleven är delaktig i en social process där internet ses som något sammanlänkande för 
att skapa samarbete och kommunikation i dialog kring ett utbildningsinnehåll.7 
Studiens tidigare forskning benämner utbytet av kunskap i enlighet med Webb 2.0-
redskap som utvecklande arbetsätt. I studiens enkät kommer därav verktyg som utgår 
från Webb 2.0 att simultant benämnas som sociala IKT-redskap. 

2.2 Skolans styrdokument 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer för gymnasieskolan, Lgy11, beskrivs 
IKT-användning i undervisning. Styrdokumenten redogör för att det är skolans 
ansvar att “Eleven kan använda [...] modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”8 Samt genom rektorns 
ansvar som innebär att: 

 
“utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 
lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel.”9 

En återkommande passage i ämnesplanerna är att eleven ska kunna dra användning 
av presentationstekniska hjälpmedel som stöd.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I avsnitt 2.3.1 presenteras det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs samt 
Säljös teoretiska ståndpunkt kring lärandeprocesser och informations- och 
kommunikationsteknikens roll i skolans undervisning. Under avsnitt 2.3.2 
konkretiseras lärandeprocessen i det postmoderna samhället sett ur ett 
förändringsperspektiv. 

                                                
6 Kroksmark, T. Lärandet stretchadhet – Lärandets digitala mysterium i En-till-En miljöer i skolan, 
2011, s. 1, 3f, 6, 10ff  
7 Ehlers, U. D. ”Web 2.0 – e#learning 2.0 – quality 2.0? Quality for new learning cultures", 2009, ss. 
297-298, 310 
8 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Skolverket, 2011, s. 10 
9  Ibid, s.15  
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2.3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij beskriver att barns psykologiska utveckling sker i relation till andra och att 
det är först därefter som barnet själv kan lära sig. Vygotskij ansåg att barnets aktivitet 
är grunden för intellektuell utveckling. Enligt Vygotskijs teori föds vi in i ett socialt 
sammanhang och utveckling sker genom samspelet med andra människor. Samspel 
som skapas i ett socialt sammanhang genom att omvärlden medieras till barnet 
genom leken och i andra former av sociala samspel. Vygotskijs syn på 
kunskapsbildning är med andra ord i nära relation med det sociokulturella 
perspektivet som konkretiseras i förmågan att betona lärande som något 
kommunikativt och en del av ett socialt handlande. 10  Kommunikationens 
mekanismer är meningsskapande och språket är dess främsta redskap för att lagra 
kunskaper, insikter och förståelse. Språket är också ett redskap för att tolka, se 
likheter och skillnad mellan olika objekt, lära av erfarenheter och främja förmågan 
att förhålla oss till dem i olika sammanhang. Kommunikationens utbyte sker genom 
delandet av erfarenheter och är inte något som styrs av instinkter i den egenskapade 
fysiska kontakten med världen. Lärande skapas istället i samspelet med andra när vi 
lånar och utbyter information, kunskaper och erfarenheter med andra människor. 
Språket som redskap för att skapa och kommunicera kunskap återfinns även i fysiska 
artefakter, bestående av språkligt genererade distinktioner inbyggda i tekniska 
apparater och instrument.11  

Den sociala situationen är central genom att lärande sker i olika takt och på 
olika sätt beroende av olika sociala rambetingelser. Exempel på betingelser som 
påverkar elevens lärande är: elevgruppens utformning och sammansättning av 
kamrater, social och ekonomisk bakgrund, etnicitet och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. I enlighet med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 
teorier beskrivs kollaborativt lärande som något främjande genom gruppens 
meningsskapande samarbete.12 

Enligt Åkerlund betonas internet och digitala resursers i egenskap av att 
anamma arbetsätt som främjar kollaborativt lärande. En annan aspekt av detta 
lärande är att det inte alltid behöver ske linjärt. Internet och dess lärandemöjligheter 
erbjuder flera vägar för att nå samma eller liknande förståelse kring flera olika 
ämnen. I den här typen av lärande ställs det större krav på pedagogen att vara en 
aktivare del av lärandet än tidigare, detta genom att stimulera eleven i lärprocessen 
och fungera som vägvisare.13 

Även Säljö belyser IKT som stöd för lärande och som en samarbetspartner för 
kognitiva verksamheter. Informationstekniken beskrivs som ett redskap som kan 
tjäna som stöd för läroprocessen, ett redskap som skiljer sig från tryckt text i och 

                                                
10 Dan Åkerlund. Publicistiska arbetssätt i skolan: webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve och 
poddradio, Studentlitteratur, Lund, 2008, ss. 124f 
11Roger Säljö. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm, 
2010 ss. 34f 
12 Åkerlund, D. Publicistiska arbetssätt i skolan: webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve och 
poddradio, Studentlitteratur, Lund, 2008, ss. 124f 
13 Ibid, s. 126 
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med förmågan att kunna skapa kommunikation med likasinnade och dess näst intill 
obegränsade tillgång på information. Denna typ av virtuella gemenskap skapar en 
lärandekontext som nära påminner om den fysiska gemenskapen. Säljö belyser 
tekniska komponenters betydelse för lärandet som ur ett sociokulturellt. Relationen 
till det sociokulturella perspektivet beskrivs delvis vara ny. För det första beskrivs 
den nya teknikens möjligheter att skapa interaktion mellan människan och den nya 
tekniken. En interaktion där exempelvis datorn i en viss mening kan svara på de 
“tilltal” den får och även förmåga att ta kommunikativa “initiativ”. Till skillnad från 
den tryckta texten kan den tekniska mjukvaran programmeras för att stötta 
uppbyggnad av kognitiva funktioner genom interaktion. För det andra beskrivs 
tekniken skapa nya möjligheter att visualisera genom att göra det osynliga 
tillgängligt för ögat. Å ena sidan är detta inte någon ny företeelse då skissande av 
grafer och modeller har gjorts i urminnes tider, å andra sidan skapar den nya tekniken 
möjligheter till en mer dynamisk interaktion. Ytterligare aspekter är teknikens 
förmåga att skapa simuleringar av verkligheten på ett naturtroget sätt. För det tredje 
beskriver Säljö datormedierade påverkan på lärar- elevkommunikation i 
undervisningssituationen. Undervisningen beskrivs som förändrad genom att 
lärandemiljön blir mer handledande och vägledande än mer traditionell undervisning. 
Andra förändringar av lärandet beskrivs genom dess karaktär att förändras från 
reproducerande till producerande. Lärandet byter karaktär och blir i motsatts till 
utantillinlärning en medskapande process.14 

Konsekvenserna av den nya informations- och kommunikationstekniken 
beskrivs enligt Säljö vara omdiskuterad. Den nya tekniken framställs dels med ett 
löfte om en strålande pedagogisk framtid och dels med en negativ ton då tekniken 
framställs som ett hot mot genuina mänskliga former av lärande bestående av tyst 
kunskap baserad på intuition och känsla. Beskrivningen av den nya tekniken präglas i 
många fall av en övertro på dess betydelse för lärande. Lärande och utbildning 
beskrivs som en allt för komplicerad och mångfasetterad aktivitet för att kunna 
överlåtas till ny teknik. Inget av ovanstående påståenden är överlägset det andra. Det 
kan istället konstateras att IKT skapar förutsättningar för lärande och formell 
undervisning, som både löser och skapar problem. För att förstå IKT och dess 
relation till lärande och det sociokulturella perspektivet är det av betydelse att se 
påverkan ur ett fördelningsperspektiv mellan individ, kollektiv, artefakter och vad 
som görs i huvudet, med vår egen kropp och med teknikens hjälp. Lärande handlar 
istället ytterst om samspelet mellan människor i relation till dessa resurser.15 

2.3.2 Lärande i ett postmodernt samhälle 
Dagens skola växte fram under modernitetens industrialism. Moderniteten har 
överlevt i århundraden och ingen vet om vi i vår generation kommer att få bevittna 
dess undergång. Moderniteten är ett samhällstillstånd som bevaras och drivs framåt 
av upplysningstidens tro på vetenskaplig utveckling. Politisk makt utövas genom 
                                                
14 Säljö, R. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm, 2010 
ss.245-247 
15 Ibid, ss. 247-250 
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reglering och centralstyrning, detta i tungrodda byråkratier som är hierarkiskt 
uppbyggda och uppdelade i specialiserade expertområden. Moderniteten 
kännetecknas av systematik och ordning samt individens upplevelse av att tillhöra en 
kollektiv identitet. Högstadie- och gymnasieskolor är typexempel på hur 
modernitetens utbildningssystem kommer till uttryck genom dess storlek, 
specialisering och den komplexa byråkratisering som leder till en ständig oförmåga 
att engagera både elever och lärare. 16  Detta är bara några exempel på hur 
modernitetens principer tar sig uttryck i utbildningssystemet. Andra exempel kan ses 
i skolans syfte att ge barn omsorg, medborgarfostran in i nationalstatens religiösa 
övertygelser, men också elementära färdigheter som att kunna läsa och skriva. Detta 
för att i största möjliga mån skapa förutsättningar för att kunna leva i ett samhälle där 
anpassning till överordnade mål var normen, en anpassning till arbetslivet där var 
och en hade en förutbestämd plats. Inledningsvis i den moderna utbildningssynen var 
inte målet att, som idag, utbilda självständiga, kunniga och kritiskt tänkande 
medborgare. Utan uppdraget bestod i att utbilda arbetskraft med relevanta kunskaper 
och färdigheter bestämda till ett utstakat yrkesval. Idag ser samhället annorlunda ut, 
det är flexibelt och ombytligt.17 Förändringen beskrivs nedan och benämns som det 
postmoderna samhället. 

Ett postmodernt samhälle kännetecknas av ett högt förändringstempo och en 
intensiv komprimering av tid och rum, kulturell mångfald, teknisk komplexitet, 
nationell ovisshet och vetenskaplig osäkerhet. I den postmoderna utbildningssynen 
förlorar vetenskapliga sanningar sin trovärdighet genom att orubblig fakta om 
exempelvis effektiv undervisning motsägs och ersätts med nya fakta i en hög 
förändringstakt. Det postmoderna samhällets höga tempo ställs mot modernitetens 
ogenomträngliga och tröga strukturer. När skolans organisation gör försök att 
anpassa sig, som den oftast gör, sker detta med hjälp av en administrativ apparat som 
både är tungrodd och ohanterlig. Processer som är typiska för modernitetens 
stelbenta byråkratiska system. I den postmoderna utbildningssynen värdesätts, till 
skillnad från den moderna utbildningssynens faktalärande, drillning och 
uppgiftslösande, andra förmågor som förbereder eleven för ett arbetsliv bestående av 
kontinuerligt lärande och förmågan att arbeta med komplex information bestående av 
flera osorterade källor och resurser.18 

Modernitetens organisering av klassrumsaktivitet bygger på en 
undervisningstradition där lärarens roll bestod i att presentera information och skapa 
förståelse kring komplexa begrepp. Därefter skulle eleven visa att den tillägnat sig de 
nyförvärvade kunskaperna för att därefter bedömas i hur bra de lärt sig. I och med 
globalisering och medieutveckling har tillgången på information i ökat detta genom 
att avstånden i den globala världen minskar och tillgängligheten ökar. Denna 
utveckling bidrar till att vi i allt större utsträckning har tillgång till vad som händer i 
världen. I sammanhanget är det av betydelse att ställa sig frågor om hur denna 

                                                
16  Andy Hargreaves. Läraren i det postmoderna samhället, Studentlitteratur, Lund, 1998, s.23f 
17 Annika Lantz-Andersson & Roger Säljö (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 
2014, ss. 22f 
18 Hargreaves, A, Läraren i det postmoderna samhället, 1998, s. 24f 
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förändring av kunskapstillgänglighet och kunskapsspridning påverkar lärande och 
lärarens roll i undervisningspraktiken. Förändringen beskrivs vara starkt påverkad av 
undervisningsaktivitetens digitala omgivning och samhällsförändringar.19 

2.4 Tidigare forskning 
I avsnitt 2.4.1 presenteras tidigare forskning avseende pedagogisk tillämpning av 
IKT i skolans verksamhet och i avsnitt 2.4.2 beskrivs IKT-användande i 
undervisningen. Därefter presenteras, i avsnitt 2.4.3, IKT avseende dess relation till 
lärande. Avslutningsvis i avsnitt 2.4.4 presenteras en redogörelse om 
transformeringen av arbetsätt vid användande av IKT-redskap i undervisningen. 
Avslutningsvis sammanfattas studiens tidigare forskning i avsnitt 2.4.5. 

2.4.1 Pedagogiska ramverk för IKT i en föränderlig skola 
En stor del av den tidigare forskningen som belyser IKT- användning beskriver ett 
samhälle som blir mer och mer beroende av diverse It-teknologier, vilket även 
avspeglar sig i våra vardagsliv och yrkesmässiga kontexter. Dagens skolungdomar är 
födda in i ett IT-samhälle och ställer därför krav på en modern skola som står i 
framkant med IT användning.20 

Forskning från början av 2000-talet visade redan då på en ökning av IKT-
tillgängligheten i ungdomars vardag. Enligt Thulin dominerades ungdomarnas dator- 
och internetanvändning då av tre huvudkategorier: (1) nöje, (2) skolarbete samt (3) 
social kommunikation med vänner och familj. Det existerade en relativt stark 
uppdelning av strikt nöjes- eller nyttoorienterad användning hos ungdomarna i deras 
IKT-användning. Den sociala kommunikationen som förekom hos ungdomarna 
utgick främst från att kommunicera i en redan fysiskt etablerad relation, med en 
person man känner, snarare än att skapa nya relationer genom IKT-tekniken. En 
slutsats som Thulin drog var således att internet främst var ett redskap för social 
kommunikation, men som mest tjänade till att bevara och förstärka de relationer som 
individerna redan har etablerat fysiskt i verkligheten.21 

Forskarna Holgersson och Seigerroth beskriver satsningen på en-till-en datorer 
i skolans verksamhet som ett paradigmskifte, detta då helt nya förutsättningar för 
IKT-användningen i undervisningen skapas. Forskningen belyser det 
konkurrensladdade införandet av IKT-teknik, där friskolor utsätter kommunala 
skolor för en tuff konkurrans om eleverna, i form av satsningar som till exempel en-
till-en datorer. IKT-satsningar medför inte bara en ökad ekonomisk belastning och 
utmaning i att tillgodose fungerande IT-tjänster utan kräver också att 
lärarkompetensen utvecklas. Kompetensutvecklingen bör då inte enbart ske i 
                                                
19 Lantz-Andersson, A & Säljö, R. Lärmiljöer i omvandling -En yrkesroll i utveckling. I Lantz-
Andersson, A & Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss.22f 
20 Stefan Holgersson & Ulf Seigerroth. En-Dator-En-Person i skolan – en utvärdering av ett 
pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping. Linköping/Jönköping: 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet/Forskningsgruppen för 
Informationsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping, 2010, s. 4 
21 Eva Thulin. Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon - Konsekvenser för 
vardagslivets geografiska dimensioner, 2002, ss. 184ff 
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teknikens förfaringssätt utan även genom ny pedagogik där IT står som en naturlig 
del av lärandeprocessen.22 

Vidare beskrivs en-till-en satsningens grundtanke som en tänkt 
tidsbesparande aspekt för läraren genom förenklingar och effektivisering med diverse 
IT-tjänster som ska underlätta arbetsbördan. Detta framkom enligt Holgersson och 
Seigerroth som ett felaktigt antagande då införandet av en-till-en satsningen snarare 
hade en motsatt effekt där det nya förfaringssättet tog mer tid för läraren än vad det 
föregående arbetssättet gjorde. Dock framhålls en-till-en genom lärarnas utsagor som 
ett bra komplement till undervisningen då det är lätt att individuellt anpassa uppgifter 
efter elevernas olika behov med tekniska hjälpmedel.23 

De problem som Holgersson och Seigerroth nämner föreligger att införandet av 
en-till-en satsning i skolan bestod av aspekten som: en arbetsbelastning där 
administration av praktisk användning och av förberedelse med tekniken stod som 
benämningar. En förändrad lärsituation där klassrummet inte längre står som den 
absoluta lärandekontexten, medför att lärarna känner en avsaknad av kontroll i 
klassrummet. Även en problematik med att nyttja den nya tekniken angår såväl lärare 
som elever. En lösning på många av de problem som en-till-en medför hade varit om 
det förekommit en verksamhetsanpassning vid införandet av satsningen i skolan och 
då framförallt hur detta ska ske, vilket exemplifieras genom en handlingsplan.24 

2.4.2 IKT i undervisningen 
Digitala lärandemiljöer i undervisningen beskrivs av Kluge, Krang och Ludvigsen 
kunna gestaltas på flera olika sätt. Forskningens utgångspunkt är att elevens 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i olika ämnen varierar och att eleven 
behöver olika arbetsätt för att möta det bestämda undervisningsinnehållet.25 För att 
möta kraven på olikhet tar den beskrivna digitala lärandemiljön utgångspunkt i 
begreppet produktiva lärandeprocesser. Den produktiva lärandeprocessen beskrivs 
som samtalet dels mellan lärare och elev och dels elever emellan. Samtalen sker med 
hjälp av en digital teknik och ämnar motivera eleven till ett aktivt deltagande där 
erfarenheter och kunskaper tillvaratas. Som undervisnings- och lärande metod 
beskrivs den produktiva lärandeprocessen vara krävande. För att lyckas med 
undervisningen beskrivs det, enligt Kluge, Krang och Ludvigsens slutsatser, krävas 
ett lärande som tillåter experiment och i mindre omfattning återger fakta. I den här 
typen av undervisning är pedagogens roll avgörande för om ett produktivt lärande 
ska kunna skapas. Läraren bör sträva efter att balansera sin vägledning genom att 
stimulera elevens nyfikenhet så att undersökandet och de egna upptäckterna 
fortsätter. Pedagogen är också betydelsefull för att på ett genomtänkt sätt vägleda 
eleven genom lärandeaktiviteten, genom att bidra med struktur och leda elev tillbaka 
                                                
22 Holgersson, S & Seigerroth, U. En-Dator-En-Person i skolan – en utvärdering av ett pilotprojekt på 
Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping, 2010, ss. 4, 7 
23 Ibid, ss. 7ff 
24 Ibid, ss. 11ff 
25 Anders Kluge, Ingeborg Krange & Sten Ludvigsen. Lärarens roll och design av lärandemiljöer. I 
Lantz-Andersson, A & Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss. 
41ff 
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till fokus för undervisningen, om eleven tillfälligt i sitt arbete förlorar fokus.26 Nedan 
redovisas ytterligare utmaningar med en digital lärandemiljö i undervisningen. 

Nästintill alla Sveriges kommuner har satsat eller planerar satsningar inom 
IKT som främst innebär att samtliga elever i skolans ska ha tillgång till en individuell 
dator eller surfplatta genom en satsning på en-till-en. Denna förändring har skett fort 
och enligt Nordström och Lundin hinner lärarna inte med då de oftast inte har tränats 
i att möta denna arbetspraktik med det utrymme för dator- och IT-användning som 
den nya miljön förespråkar. I diskussionerna kring IT-problematik i skolorna påtalas 
ofta aspekter som fusk, okoncentration samt maktförskjutning i klassrummet, IT-
teknikens möjligheter framhålls däremot mer sällan.27 

Nordström och Lundin utgår från ett elevperspektiv i sin undersökning och 
framhåller från sina intervjuer att eleverna har en förväntan på lärarna att de ska ha 
tillräckliga kunskaper om datortillämpning i undervisningen för att kunna använda 
detta IT-verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Denna förväntan möts sällan upp 
av lärare vilket medför att eleverna tar egna initiativ till datoranvändning i skolan då 
de eftersträvar ett kollaborativt arbetssätt. Eleverna uttrycker således en önskan om 
att skolarbetet ska gå från att vara av mottagande karaktär till en deltagande 
arbetsprocess för att stödja lärandet.28 

Vid problematiken kring distraktion och dålig fokus under lektionstid belyser 
Nordström och Lundin elevernas eget ansvarstagande för att motstå denna villfarelse. 
Oftast är det inte IKT-verktyget i form av datorn eller liknande som upplevs som 
problematisk utan meddeltagaren som inte engagerar sig i undervisningen och 
därmed stör de andra deltagarna. Denna distraktion kan ske såväl i den fysiska 
verkligheten som på datorskärmen i diverse datorprogram eller internettjänster som 
chattrum och forum. 29  En slutsats som Nordström och Lundin drar genom 
ovanstående resultat är att något har förändrats även om lärarnas förhållningssätt ofta 
förblir oförändrade. Lärarna måste engageras i utvecklingsarbetet av det pedagogiska 
arbetssättet där IT ses som en integrerad del av lärandet tillsammans med skolans 
elever.30 

2.4.3 IKT och lärande 
Digitaliserade arbetsmetoder förändrar lärarens position i klassrummet när elevens 
individuella sätt att ta till sig, bearbeta utveckla kunskap förändras. Nyskapande 
ställs framför reproduktion av kunskap och fokus flyttas från produkt till själva 
undervisningsprocessen. Kroksmark menar att denna förskjutning innebär att det 
krävs en ny kunskapsdiskussion i skolan om vad som är värt att lära sig och om vad 
som är värt att veta i en postmodern högteknologisk skola. Webb 2.0:s förmåga till 
digital kommunikation beskrivs uppfylla kraven för kunskapsbegreppet genom att 
                                                
26 Kluge, Krange & Ludvigsen. Lärarens roll och design av lärandemiljöer. I Lantz-Andersson, A & 
Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss. 63ff 
27 Linda Nordström & Johan Lundin. Datorn som distraktion eller verktyg. I Lantz-Andersson, A & 
Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss. 111ff 
28 Ibid, ss. 117ff 
29 Ibid, ss. 121ff 
30 Ibid, s. 126 
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vara fullt av värderingar, organisation, granskning, artikulation, kommunikation och 
information. Webb 2.0-miljön beskrivs även i egenskap av att möta elevens olikheter 
vid inlärning men också genom att möta kraven på variation som alltid är en 
konsekvens av att ha erfarit det man ska lära sig på olika sätt.31 Webb 2.0 lärmiljöer 
och förmågan att möta kraven på variation stärks i Holgerssons och Seigerroth studie 
om införandet av en-till-en i skolan som ett sätt att främja variation genom en 
individuellt anpassad undervisning.32 

Ytterligare forskning styrker antagande om IKT och webb 2.0 som främjande 
för elevens lärande. Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos och Siorenta belyser tre 
huvudargument för användning av webb 2.0 vid lärande. Det första argumentet 
beskriver webb 2.0-lärmiljöers förmåga att kunna relateras till modern kunskapssyn 
och Vygotskijs teoretiska perspektiv på undervisning. Behovet av nya 
undervisningsmetoder motiveras genom webb 2.0 som en elevcentrerad 
samarbetsmetod och kan ses som en motpol till den traditionella undervisningen. Det 
andra argumentet styrker webb 2.0 som verktyg för att utveckla elevers förmåga till 
kritiskt tänkande, skriva och reflektera samt att engagera eleverna i en ny värld av 
informationsspridning via socialt lärande. Fördelar kopplas även till forskning som 
uppmuntrar att eleven har kontroll över inlärningsprocessen som helhet. Webb 2.0-
vektyg beskrivs i sammanhanget som uppgiftsorienterade och flyttar kontrollen till 
eleven och främjar elevens förmåga till självständighet oberoende av det tid och rum 
som lärandet sker i. Det tredje argumentet kopplas till elevens förmåga att anta webb 
2.0 som arbetsätt. Detta då de beskrivs vara väl förberedda på arbetsätt kopplade till 
webb 2.0. Denna nära koppling till elevens privata livsvärld gör implementeringen av 
arbetssätten lättare.33 

Web 2.0 och dess kommunikativa förmåga i relation till pedagogisk teori stärks 
även genom Rosen & Nelsons forskning som konstaterar att webb 2.0 främjar 
deltagande och kunskapsproduktion som stämmer överens socialkonstruktivistiska 
pedagogiska teorin. Web 2.0 verktyg beskrivs möjliggöra en förändring av 
klasslärande från ett lärarcentrerat förhållningssätt med fokus på överföring av 
instruktioner och information, till ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt med ett 
högt studentdeltagande.34 

2.4.4 IKT och transformeringen till webb 2.0 lärande 
Resultat i Kroksmarks studie visar på en omfattande förändring av lärarkompetensen 
i samband med införandet av IKT och en-till-en i skolan. Denna förändring består av 
                                                
31 Kroksmark T. Lärandet stretchadhet – Lärandets digitala mysterium i En-till-En miljöer i skolan, 
2011, ss.1f 
32 Holgersson, S & Seigerroth, U. En-Dator-En-Person i skolan – en utvärdering av ett pilotprojekt på 
Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping, 2010, s. 7ff 
33 Athanassios Jimoyiannis, Panagiotis Tsiotakis, Dimitrios Roussinos & Anastasia Siorenta. 
'Preparing Teachers to Integrate Web 2.0 in School Practice: Toward a Framework for Pedagogy 2.0', 
Australasian Journal Of Educational Technology, 29, 2, (2013): 248-267, ss. 250ff 
34 Dina Rosen & Charles Nelson. Web 2.0: A New Generation of Learners and Education, Computers 
in the Schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, Applied Research, 25:3-4, (2008):211-
225, DOI: 10.1080/07380560802370997, ss. 212f, 220f 
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en förskjutning mellan en analog (webb 1.0) och en digital (webb 2.0) livsvärld. 
Förskjutningen innebär att lärare utgår från erfarenheter av undervisning i en analog 
värld som de oftast oreflekterat överför till den digitala livsvärlden. Konsekvenserna 
av denna förskjutning blir enligt Kroksmark att lärare löser undervisnings- och 
lärandeproblem på ett sätt som inte alltid fungerar. Undervisningen tenderar att 
kvarstå i lärandemodeller som fungerar i analoga miljöer men begränsas genom dess 
oförmåga att stretchas in i digitala kunskapssammanhang.35 

Ehlers beskriver likt Kroksmark transformeringen av IKT till webb 2.0 och 
relation till lärande. I forskningen beskrivs begreppet e-learning och vad som sker 
när lärande förflyttas från transmissiva kunskapsmodeller till kunskapsmodeller 
karaktäriserade av deltagande, samarbete och reflektion. E-learning karaktäriseras i 
fem punkter: (1) Lärande är en ständig process som sker överallt i olika kontexter, 
inte enbart i klassrummet. (2) De som ska lära har rollen som organisatörer. (3) 
Lärande är en livslång process med många olika episoder och är inte enbart 
sammankopplad med utbildningsinstitutioner. (4) Lärande sker i gemenskaper av 
lärande, de som lär deltar i såväl formella som informella gemenskaper. (5) Lärande 
är både informellt och icke-formellt, det vill säga att de sker i hemmet, på 
arbetsplatsen samt på fritiden och är inte längre centrerad på lärare eller institutioner. 
E-learning 2.0 beskriver ett antal utvecklingslinjer, trender och perspektiv vilka alla 
är beroende av förändring från undervisning till lärande. E-learning 2.0 innebär ett 
användande av sociala programvaror och inlärningstjänster som kan kombineras efter 
individuella behov.36 

Ehlers illustrerar tydligt skillnaden mellan e-learning 1.0 och 2.0, se figur 2.1, 
där det förstnämnda utgår från undervisning enbart baserad på överföring och 
tillgängliggörande av olika material medan 2.0 bygger på en delaktighet där lärandet 
ses som sammanlänkad social process där olika programvaror, web 2.0, används för 
att utveckla kunskapsnivån. Detta sker genom samarbete och kommunikation där 
mottagarna för lärandet kan upprätta sin egen lärandemiljö. Ehlers menar på att vi 
måste förstå hela internet som en lärarresurs, inte enbart som ett material som läraren 
kan förse sina klasser med.37 

2.4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen inom området beskriver att samhället har gått in i en allt 
mer digital period som karaktäriseras av ett högt användande av teknologi. Redan vid 
sekelskiftet, år 2000, var samhället präglat av denna teknologianvändning och som 
nu bestod denna framförallt av kommunikationsförmågan mellan individer.38 Detta 
avspeglar sig även i skolans verksamhet och då framförallt genom den stora IKT-
satsning som har infunnit sig i skolans värld som innebär att eleverna i näst intill alla 
                                                
35 Kroksmark, T. Lärandet stretchadhet – Lärandets digitala mysterium i En-till-En miljöer i skolan. 
2011, s. 2f, 6, 10ff  
36 Ehlers, D. "Web 2.0 – e#learning 2.0 – quality 2.0? Quality for new learning cultures", 2009, ss. 
297-303 
37 Ibid, ss. 297f, 301f 
38  Thulin. Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon - Konsekvenser för 
vardagslivets geografiska dimensioner, 2002, ss. 184ff 
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Sveriges skolor har tillgång till en egen dator, en-till-en datorer. Detta har inneburit 
en konkurrerande kamp om eleverna där skolorna mer eller mindre tävlat i att kunna 
ge eleverna den bästa teknologin för att locka dit dem. En mer konkret bieffekt av 
den teknologiserade skolan är förändringen av undervisningen som flyttas från den 
analoga och av läraren kontrollerade lärmiljön till en mer digitaliserad och 
föränderlig arena. Teknologin har som huvudsyfte att effektivisera verksamheten och 
spara in tid för lärarna i deras arbetsuppgifter, trots denna goda tanke råder det inga 
tvivel om att det ofta kan uppfattas tvärtom.39  För att denna teknologi ska fungera i 
undervisningen på ett eftersträvansvärt sätt krävs det därav att 
undervisningspedagogiken förändras från ett perspektiv karaktäriserat av överföring 
och återgivning av information till ett mer deltagande och experimenterande 
förhållningssätt där läraren blir mer av en vägledare än en informatör.40 Detta ställer 
krav på såväl skolans lärare som elever då det är lärarna som har det huvudsakliga 
ansvaret för att integrera den moderna teknologin i undervisningen medan eleverna 
erhåller ett allt större ansvar för sitt eget lärande. Detta kan upplevas som en 
svårighet genom teknologins skapade distraktioner för eleven samtidigt som denna 
miljö ligger närmre elevens egen verklighet vilket gör implementeringen av detta 
arbetssätt i elevens skolarbete lättare för eleven.41   
 

 
Figur 2.1. Illustration över arbetssätten med webb 1.0 respektive 2.0 42 

                                                
39 Holgersson & Seigerroth, 2010, ss. 4, 7ff; Nordström & Lundin, 2014, ss. 111ff; Kroksmark, 2011, 
ss.1f, 6, 10ff 
40 Kluge, Krange & Ludvigsen, 2014, ss. 63ff; Nordström & Lundin, 2014, ss. 117ff; Ehlers, 2009, ss. 
297-303 
41 Nordström & Lundin, 2014, ss. 121ff; Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos & Siorenta, 2013, ss. 250ff 
42 Illustration utefter: Ehlers, U.D. "Web 2.0 – e#learning 2.0 – quality 2.0? Quality for new learning 
cultures", 2009, s. 298 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att undersöka verksamma gymnasielärares IKT-användning i 
undervisningen genom att undersöka om och hur lärare arbetar med IKT avseende 
webb 1.0 eller webb 2.0. Detta för att undersöka lärares uppfattning om IKT som 
redskap i undervisningen och utröna relationen till läroplanens övergripande 
riktlinjer, den postmoderna samhällsutvecklingen och anpassningen till skolans 
verksamhet.  Studiens syfte konkretiseras i följande frågeställningar:  
 

• I vilken omfattning använder lärare i gymnasieskolan sig av IKT-redskap 
avseende webb 1.0 respektive webb 2.0 i undervisningen? 
 

• Hur stor andel av lärarna i gymnasieskolan använder sig av ett mottagande 
respektive utvecklande arbetssätt med IKT? 
 

• Hur vanligt förekommande är det att lärare ser IKT-redskapen i webb 2.0 som 
ett stöd respektive en distraktion i undervisningen? 
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4 METOD 
I följande kapitel presenteras studiens metod. I avsnitt 4.1 beskrivs studiens val av 
metod och i avsnitt 4.2 introduceras studiens mätinstrument i form av en webbenkät. 
I avsnitt 4.3 presenteras det urval som har gjorts i studien och i avsnitt 4.4 belyses 
studiens bortfall. Studiens tillvägagångssätt beskrivs i avsnitt 4.5 vidare beskrivs 
studiens operationalisering som ligger till grund för datahantering och bearbetning 
tillsammans med begreppen reliabilitet och validitet i avsnitt 4.6. Slutligen 
presenteras studiens etiska förhållningssätt i avsnitt 4.7 följt av metoddiskussionen i 
avsnitt 4.8. 

4.1 Metodval 
En kvantitativ frågeundersökning valdes som metod för att möjliggöra insamling av 
svar från en stor mängd respondenter där samtliga svarspersoners åsikter om 
undersökningsobjektet inryms och därmed skapar en stor svarsbredd.43 Detta är 
intressant för studien då forskningsfrågorna kräver en större bredd av respondenter 
där de individuella tankarna från respektive svarsperson är de som i slutändan kan 
uttala sig om studiens forskningsfrågor kring lärares webb 1.0 samt webb 2.0 
användning inom IKT-undervisning i gymnasieskolan. Även om undersökningen i 
huvudsak är kvantitativ, då den består av specifika och strukturerade svarsalternativ, 
har enkäten även inslag av kvalitativt öppna frågor där respondenten ges möjlighet 
att mer utförligt presentera tankar och åsikter.44   

4.2 Webbenkät 
Studiens empiri inhämtas genom en respondentundersökning i form av en 
webbenkät. Enkäten inleds med bakgrundsfrågor (se bilaga 1) om läraren och dess 
arbetsplats, då dessa frågor tenderar att vara mer lättbesvarade med mindre krav på 
funderingar. 45  Dessa bakgrundsfrågor skapar en möjlighet till att utföra en 
korstabulering av resultaten där svaren delas upp i olika kategorier för att jämföra 
dessa mot varandra för en intressant analys.46 Enformiga Ja och Nej frågor har så 
långt som möjligt uteslutits från enkäten då studiens forskningsfrågor kräver mer 
mångfasetterade svar vilket inte kan uppnås vid ett enkelt ställningstagande om Ja 
eller Nej. Enkäten frågar mestadels efter specifika svar med ett efterföljande öppet 
svarsalternativ för att inte helt begränsa respondenten från att besvara frågan utifrån 
sig själv.47 Vid frågor med graderingssvar har en fyrgradig likertskala48 används, 

                                                
43 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan - konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, 2010, ss. 258f, 262ff 
44 Ibid, ss. 259f 
45 Stefan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur AB: Lund, 
2011, ss. 47f, 53 
46 Ibid, ss. 47f 
47 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 259f 
48 Likertskala; en attitydmätning där attityder mäts genom att individer får ta ställning till hur starkt 
man instämmer eller tar avstånd ifrån ett påståendes innehåll (NE.se) 
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detta för att respondenten inte ska ha möjligheten att välja ett mittenalternativ av 
bekvämlighetsskäl.49 Ut över den fyrgradiga skalan har ett femte svarsalternativ lagts 
till för att möjliggöra svarsalternativ för de respondenter som inte kan svara enligt de 
fyra graderingarna. Detta för att motverka en felkälla genom ett godtyckligt ifyllande 
av enkäten från respondenterna. Frågorna är uppdelade på olika sidor i webbenkäten 
för att systematiskt strukturera frågorna till vardera forskningsfråga som frågorna 
syftar att besvara.50 

Webbenkäten är en datoriserad enkät som skapas och besvaras via en 
tillhandahållen internettjänst. Ett stort användningsområde för webbenkäten är vid 
undersökningar av arbetsplatser där varje enskild anställd har en individuell e-
postadress, vilket underlättar distributionen av enkäten till varje enskild anställd.51 
Detta gör webbenkäten användbar för studien då enkäten riktar sig till verksamma 
lärare i en skolverksamhet, där alla anställda har en individuell e-postadress. 

Efter att enkäten är genomförd av respondenterna kan en stor del av det 
manuella registreringsarbetet effektiviseras vid ett användande av webbenkäter. 
Detta då IT-tjänsten ofta tillhandahåller en sammanställningsfunktion som medför en 
automatisk överföring av svarsfrekvensen i såväl siffror som diagram. Dock ska man 
se till så att man genom IT-tjänsten kan få tag i siffrorna i ett format som underlättar 
att manuella uträkningar av vissa frågor eller delar av undersökningen kan göras.52 

4.3 Urval 
Urvalet för studien är verksamma lärare på gymnasial nivå avgränsat till lärare med 
födelseår 1949-1989. Ett geografiskt urval har gjorts baserat på en bestämd 
medelstor tätort i mellersta Sverige som resulterade i ett urval av 15 gymnasieskolor. 
Antalet tillfrågade lärare var 202 stycken. Urval av ämnesrepresentation baseras på 
enkätens bakgrundsfråga 1.3, (se bilaga 1). Varav ämneslärare inom modersmåls- 
och bildundervisning inte är representerade bland studiens respondenter.  

Urvalet kräver särskild uppmärksamhet vid webbenkäter då urvalet görs bland 
datoridentiteter istället för fysiska individer vid fysiska postenkäter.53 Ett strategiskt 
urval har gjorts för studien i en gynnsam miljö men där kritiska fall lika gärna kan 
finnas som typiska.54 Detta då respondenternas individuella svar lika gärna kan 
förkasta som bekräfta tidigare forskning och teorier som är kopplade till tidigare 
forskning gällande webb 2.0, men att den miljö som enkäten genomförs i bör stå 
under gynnsamma omständigheter för fenomenet. Olika skolor skulle även kunna 
kategoriseras upp som gynnsamma eller ogynnsamma miljöer beroende på hur de 
arbetar med IKT och lärande, vilket inte går att få reda på i förhand utan vidare 
förstudier vilket inte tillåts av studiens tidsram. 

                                                
49 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, ss. 50f 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 271 
51 Hultåker, O, Webbenkäter. I Trost, J, Enkätboken, Studentlitteratur AB: Lund, 2012, s. 135  
52 Ibid, s. 55 
53 Ibid, s. 135  
54 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 183ff 
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4.4 Bortfall 
Av de 15 tillfrågade skolorna var det sju gymnasieskolor som gav samtycke till att 
medverka i studien. Detta medför ett bortfall av skolor på 53 %. Anledningen till ett 
icke-medverkande i studien från skolorna svar att undersökningen genomfördes 
under en stressig och tidsbristande period på terminen. Rektorerna ansåg att deras 
lärare inte hann med eller blev allt för belastade på grund av den mängd 
undersökningar som genomfördes, både internt och externt, under perioden. 

Antalet lärare som erhöll enkäten men valde att inte medverka var 142 
gymnasielärare vilket medför ett bortfall på 71,78 % av totalt 202 utskickade enkäter. 
Av bortfallet existerar även ett dolt antal lärare som inte besvarade enkäten då vi inte 
vet exakt hur många lärare som arbetar, är tjänstlediga, eller av annan anledning inte 
befinner sig på skolan för tillfället och därför inte besvarat enkäten. Studien kan inte 
göra anspråk på några generaliserande resultat oavsett bortfall. Bortfallets storlek 
utgör därav inte problem för studien som enbart kan indikera vad de svar som 
studiens 57 lärare visar utan att gör anspråk på ett generaliserbart resultat. 

4.5 Tillvägagångssätt 
Eftersom en bredare respondentkrets eftersöktes till insamlingen av empiri valdes 
enkät som insamlingsverktyg.55 Detta då studiens problem bör undersökas från ett 
större antal deltagare då studien avser att ta reda på hur många som arbetar med IKT 
i sin undervisning eller hur vanligt det är att man som lärare ser på IKT som ett stöd 
eller en distraktion för undervisningen.56  

Vid utformandet av enkäten utgick vi från att använda en hög struktur och 
standardisering med fasta svarsalternativ till majoriteten av frågorna. Detta för att 
studien vänder sig till en större respondentgrupp där öppna svar hade medfört en för 
stor bearbetningsbelastning för studiens tidsintervall. Dock har ett par öppna frågor 
eller svarsalternativ valts att ha med för att anpassa frågan efter respondenten och 
inte utestänga dess tankar eller åsikter vid avvikelse från de förutbestämda 
svarsalternativen.57 Enkätfrågorna utarbetades utefter studiens syfte och speciellt de 
tre forskningsfrågorna där varje fråga motsvaras av en egen sida i enkäten. Varje 
forskningsfråga har ett antal underliggande undersökningsfrågor som tillsammans 
skapar en helhetsgivande bild av forskningsfrågan.  

Enkäten skapades elektroniskt som ett formulär i Google Drive58 från IT-
tjänstplattformen Google, där de utformade frågorna direkt överfördes till det 
elektroniska formuläret. Genom att använda Google som plattform för enkäten kan 
resultatet enkelt överblickas och nedladdas som kalkylfil till Excel för vidare 
bearbetning av resultatet i siffer- samt diagramform.   

Vid betänkande av studiens tidsintervall motiveras en enkätstudie med 
strukturerade och fasta frågor som utgår från givna svarsalternativ med så få öppna 

                                                
55 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 47 
56 Jan Trost, Enkätboken, 2012, ss. 15, 18, 23 
57 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, ss. 49, 52 
58 Google, Läs mer om Drive, <https://www.google.com/intl/sv/drive/> [2014-11-18] 
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frågor som möjligt, detta för att respondenten ska uppleva enkäten som lättbesvarad 
och tidseffektiv. Att genomföra studien via en IT-tjänst motiveras genom en 
tidsbesparande aspekt vid bearbetningen av empirin.59 

Innan enkätundersökningen genomfördes testades enkäten av för studien 
omdömesgilla granskare, vilka fick ta ställning till enkätbesvarandets tidsaspekt, 
enkätinformationens nåbarhet, enkätfrågornas utförlighet, användbarhet samt 
förståelighet. Granskarna fick även svara på om det var något svarsalternativ som 
saknades eller om det existerade någon fråga som granskaren kände att denne inte 
ville eller kunde svara på.60 Därefter skickades ett elektroniskt informationsbrev ut 
till rektorerna på de skolor som valts ut att tillfrågas om deltagande till studien. I 
brevet presenterade vi vilka vi, som stod bakom studien, var och vad vi ville 
undersöka med vår studie. Samt en deltagandeförfrågan till att medverka i studien 
från skolans sida. Detta för att underlätta genomförandet av själva enkäten då vi på 
förhand hade information om vilka skolor som var villiga att delta och vilka som stod 
nekande till förfrågan.61 

Till de skolor som inte responderade på det inledande informationsbrevet 
skickades ett påminnelsebrev ut med samma information som i det inledande brevet. 
Detta för att påvisa att en kontakt med skolan eftersökes och att svar gällande deras 
ställning till ett medverkande eller icke-medverkande till studien framfördes. De 
skolor som fortfarande inte tagit kontakt uppringdes ungefär en vecka senare för att 
muntligt påminna och erhålla ett svar angående ett medverkande eller icke-
medverkande till studien. En sista påminnelse skickades ut direkt till lärarna på de 
skolor där lärarnas e-postadresser fanns tillgängliga för att säkerställa att alla fått 
möjlighet att besvara enkäten.62 

Efter att enkäterna stängts för inkommande svar började datahanteringen som 
bestod av att samla in samtliga enkäternas empiri genom ett nedladdande av 
enkäternas svarsfrekvenser i sifferform via ett Excel-dokument. Därefter 
sammanställdes samtliga respondenters svar manuellt i ett samlat dokument det vill 
säga att samtliga respondenters svar adderades till ett sammanställt resultat. För att 
säkerställa att samtliga respondenters svar fanns med och inte genom den mänskliga 
faktorn försvunnit eller glömts bort skapades säkerhetsuträknande formler i Excel-
dokumentet som om alla respondenter infanns skulle frammana en siffra, 57, på totalt 
antal respondenter. Vid fler eller färre svar kunde det enkelt konstateras att något 
blivit felaktigt. 

4.6 Operationalitet, reliabilitet och validitet 
För att kunna analysera resultatet utifrån den valda teorin kommer det nedan 
presenteras tillvägagångssätt för att göra teorin mätbar. För att uppnå en god validitet 
                                                
59 Hultåker, O, Webbenkäter. I Trost, J, Enkätboken, Studentlitteratur AB: Lund, 2012, ss. 144f 
60 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 54 
61 Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, 2010, ss. 268; Trost, J, Enkätboken, 2012, ss. 110ff 
62 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 53; Trost, J, Enkätboken, 
2012, ss. 112, 120ff 



 

 

20 

är det av vikt att de operationella indikatorerna stämmer överens med studiens 
teoretiska definitioner. 63  För att säkerställa att de operationella indikationerna 
stämmer överens med studiens teoretiska definitioner så säkerställs sambandet 
mellan studiens forskningsfrågor, mätinstrument (enkätfrågor) och 
begreppskopplingar, se tabell 4.1, med utgångspunkt i den tidigare forskning som är 
identifierad inom området och från vilken de är skapade utifrån.  
 
Tabell 4.1 Struktur för operationalisering. 

  
De villkor som ligger till grund för operationaliseringen utgår från studiens syfte och 
forskningsfrågor. Det första villkoret avser att säkerställa: andel användare och 
användande frekvensen inom respektive IKT-redskap (webb 1.0 och webb 2.0). 
Uppdelningen av IKT-redskapen härleds till konkretiseringen i enkäten, då fråga 2.2 
motsvarar webb 1.0-redskap och fråga 2.4 motsvarar webb 2.0-redskap. Det andra 
villkoret avser att med utgångspunkt i IKT-redskapen ovan säkerställa andelen 
användare av arbetssätt som utgår från mottagande respektive utvecklande IKT. Det 
                                                
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 59ff 
 

Frågeställning Mätinstrument (Enkätfrågor) Begreppskoppling 

1. I vilken omfattning använder 
lärare i gymnasieskolan sig av 
IKT-redskap avseende webb 
1.0 respektive webb 2.0 i 
undervisningen? 

Frågor: 2.1, 2.2 och 2.3 Webb 1.0-redskap 
(verktyg) 

Frågor: 2.1, 2.4 och 2.5 Webb 2.0-redskap 
(verktyg) 

2. Hur stor andel av lärarna i 
gymnasieskolan använder sig 
av ett mottagande respektive 
utvecklande arbetsätt med 
IKT? 

Frågor: 2.1, 2.2, 3.1 och 3.2 
Svarsnummer: 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4 

Mottagande 
(webb 1.0) 
 

Frågor: 2.1, 2.4, 3.1 och 3.2 
Svarsnummer: 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 3.1.3, 3.2.1 
och 3.2.5 

Utvecklande 
(webb 2.0) 
 

3. Hur vanligt förekommande 
är det att lärare ser IKT-
redskapen i webb 2.0 som ett 
stöd respektive en distraktion i 
undervisningen? 

Frågor: 4.1, 4.2 och 4.7 
 

Stöd för; kreativitet, kritiskt 
tänkande, lärande, arbetssätt 
och verktyg 

Frågor: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 och 
4.7 

Distraktion för; lärande, 
beteende, fokusering, 
valmöjligheter, arbetssätt och 
verktyg 

Bakgrundsfrågor Frågor: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
och 1.6 

Verksamhetsområde 
Ålder 
Verksamhetsgrad 
Ämnestillhörighet 
Befintlig IKT-satsning 
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tredje villkoret avser att konkretisera användandet utifrån om respondenten anser att 
IKT-användande är ett stöd eller en distraktion i undervisningen. Det sista och fjärde 
villkoret avser att fungera som ett övergripande kluster som undersöker om det finns 
samband mellan respondentens ålder, verksamhetsgrad, ämnestillhörighet, befintliga 
IKT-satsningar och användandet av IKT i undervisningen. Samband mellan dessa 
faktorer redovisas endast när sambanden är signifikanta och i annat fall överlåtes 
dessa frågor till vidare forskning. 

Resultatet kommer, enligt tabell 4.1, att tematiseras utefter forskningsfrågorna 
och vad de syftar till att undersöka. Därav kommer resultatet till varje 
forskningsfråga att delas upp i två kategorier då samtliga forskningsfrågor har dubbla 
undersökningsområden. Data från en del frågor kommer att inrymmas under multipla 
kategorier då de har ett värde i att kunna besvara eller belysa svar i mer än en av 
studiens forskningsfrågor.  
 Studiens reliabilitet stärks genom att så många systematiska fel som möjligt har 
undgåtts.64 Ett systematiskt fel som kan uppstå i enkäter är uteblivna svar på enskilda 
frågor som respondenten missar eller hoppar över. Detta undgår studiens enkät då 
webbenkäten säkerställer att respondenten besvarar hela enkäten genom att inte 
tillåta respondenten att gå vidare i enkäten vid ofullständigt ifyllande av enkätens 
frågor. Detta då frågorna i enkäten är obligatoriska och genererar ett felmeddelande 
vid ett uteblivet svar som ber respondenten att fylla i frågan. Även en noggrann 
datahantering där resultatet från enkätsammanställningen kontrollerades genom 
säkerhetsformler som säkerställde att alla respondentsvar infann sig i 
sammanställningen. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Vid studiens genomförande har etiska överväganden gjorts enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, vilka i är fyra stycken: (1) Informationskravet vilket 
behandlar den information som delges till respondenten, vilken ska tillhandahållas på 
ett sätt och med ett sådant språk som respondenten förstår, detta för att ingen 
förvirring eller missuppfattning angående studien ska kunna ske.65 Respondenten ska 
vara fullt medveten om att dess inblandning i studien när som helst kan brytas. 
Namnen på de ansvariga för forskningen samt deras institutionsanknytning ska 
framgå för den tillfrågade tillsammans med syftet och tillvägagångssättet för studien 
i stort. Även vad resultatet kommer att användas till ska tydligt framgå för 
deltagaren. Förhandsinformation ska delges innan eller i samband med att enkäten 
skickas ut, men ska ha nått deltagaren innan påbörjad undersökning. 66  (2) 
Samtyckeskravet som handlar om individens involvering i forskningen med möjlighet 
till ett aktivt val om deltagande. För att samtycket från individen ska gälla krävs även 

                                                
64 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 70ff 
65 CODEX, Informerat samtycke, Vetenskapsrådet, 2013, <http://www.codex.uu.se/manniska2.shtml> 
[2014-11-18] 
66 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, 2009, <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> [2014-11-18], s. 7 
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att informationskravet är uppfyllt. 67  (3) Konfidentialitetskravet som belyser de 
medverkandes anonymitet vilken ska tas hänsyn till i studien där de medverkande 
ska vara införstådda med hur deras svar behandlas och att dessa varken kommer 
redovisas eller kunna spåras tillbaka till respondenten av andra än forskarna till 
studien.68 (4) Nyttjandekravet vilket handlar om att de uppsamlade uppgifterna enbart 
får användas i forskningssyfte och inte vidarebefordras till annan part eller används 
för annat ändamål än den studie som de är avsedda för.69 

Information angående studien förmedlades tydligt till såväl respondenterna 
som till skolornas ledning för att undgå så många missförstånd som möjligt, det 
missiv som skickades ut var även granskat av omdömesgilla granskare för att 
försäkra att informationen är förståelig och tillräcklig för att respondenten ska veta 
vad studien och enkäten handlar om. Respondentens medverkande sker via ett 
samtycke från såväl skolans ledning som respondenten själv, detta då enkätens 
inledande fråga behandlar om deltagaren samtycket till att medverka i studien, vid Ja 
skickas respondenten till enkätfrågorna, vid nej skickas respondenten till 
inskickningsfunktionen och skickar då in en helt blank enkät utan svar. 
Respondentens anonymitet försäkras då inga namn eller ingående 
identifikationsgivande svar frågas efter, samt genom att enskilda skolresultat inte 
vidarebefordras eller publiceras för den egna verksamheten även om detta efterfrågas 
av skolledningen. Inga lärare ska kunna identifieras eller behöva stå till svars för sina 
enkätsvar på den skola där de är verksamma. Studiens resultat från varje enskild 
skola kommer att vara bundet till enbart den egna forskningen och inte 
vidarebefordras, detta för att inte nyttja respondenternas svar till annat än vad som 
uppgetts i enkätens missiv. 

4.8 Metoddiskussion 
Vanligt förekommande kritik mot enkätundersökningar är att man som frågeställare 
inte har kontroll över själva svarssituationen där respondenten fyller i sina svar 
utefter de frågor som har presenterats i enkäten. Som forskare har man bristande eller 
ingen kontroll över om vem det är som fyller i enkäten, är det den tillfrågade själv 
eller är det en arbetskollega, vän eller familjemedlem. Detta blir mer gällande vid 
webbenkäter då forskaren inte har en starkt personlig kontakt med respondenten som 
erhåller enkäten via mejl. En annan faktor som gör sig påmind hos enkäter är frågan 
om respondenten svarar äkta och sanningsenligt i frågorna eller fyller i svaren 
slumpmässigt för att få enkäten överstökad. Detta är aspekter som inte går att råda 
över, men måste tas med i betänkandet kring förekommande felaktigheter i studien.70 
Det finns även ett behov av att hålla enkäten enkel och lättförståelig då respondenten 
inte kan ställa frågor till frågeställaren för ytterligare förklaringar eller problematik 

                                                
67 Ibid, ss. 9f 
68 Ibid, ss. 12f 
69 Ibid, s. 14 
70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, ss. 265 
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med enkäten och dess frågor.71 Detta gör sig mer påmind för webbenkäten då 
forskaren inte fysiskt närvarar vid undersökningstillfället för att vara behjälplig för 
respondenten genom instruktioner och förtydligande av enkäten.  

Den största problematiken med webbaserade enkäter är konstruktionen, det är 
lätt att framställa frågor i olika utformningar infoga bilder och filmer och då förbise 
att kontrollera att allt fungerar som det ska för respondenterna. Enkäten kan te sig 
olika i såväl layout och funktion som i nedladdningstid i olika webbläsare (ex. 
internet Explorer, Google Chrome, Firefox och Mozilla) vilket för respondenten kan 
upplevas som störande eller vara en orsak till uteblivet svarsinskick, dels för att 
enkäten verkar oseriös och dels för att det tar för lång tid för enkäten att ladda upp 
sig vid låg uppkopplingshastighet. Därav bör man göra enkäten så enkel och 
okomplicerad som möjligt så att respondenterna upplever enkäten på samma sätt 
oavsett uppkopplingshastighet eller webbläsare.72 

En annan problematik med en webbaserad enkät är att svarsfrekvensen riskerar 
att bli lägre än vid fysiska enkäter.  Detta så respondenten kan glömma bort att svara 
eller missa enkäten vid oregelbunden eller utebliven läsning av e-postens inkorg eller 
att e-postmeddelandet med enkäten kan fastna i en av verksamhetens 
säkerhetstjänster (som brandväggar, spamfilter) och då inte nå ut till respondenten.73 
Detta motverkades genom en kontakt med verksamheten för att få e-
postmeddelandena med webbenkäten utskickade internt, för att tillåta enkäten att gå 
igenom säkerhetsspärrarna som hindrar utifrånkommande sändning.74 

När man använder sig av ett strukturerat frågeformulär krävs en god kännedom 
om studiens syfte och vad man frågar efter för att kunna besvara forskningsfrågorna, 
annars riskerar man att få svar som inte är relevanta för studien och därmed inte kan 
användas för att besvara studiens problem.75 Detta beaktas i och med att studiens 
syfte, forskningsfrågor, mätinstrument (enkät) samt begreppskopplingar är utarbetade 
genom den tidigare forskningen i vilken studien finner stöd och relevans. 

                                                
71 Ibid, ss. 266 
72 Hultåker, O, Webbenkäter. I Trost, J, Enkätboken, Studentlitteratur AB: Lund, 2012, ss. 136, 140, 
143 
73 Ibid, s. 143 
74 Ibid, s. 144 
75 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 50 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel presenteras insamlad empiri med löpande sammanfattningar som 
utgör grund för studiens avslutande diskussion, kapitel 6. Resultatet presenteras 
genom studiens tre forskningsfrågor med uppdelning av forskningsfrågornas två 
inriktningar. I avsnitt 5.1 presenteras lärares användning av IKT-verktyg samt webb 
1.0-redskap respektive webb 2.0-redskap i undervisningen. Avsnitt 5.2 presenteras 
lärares arbetssätt med IKT-teknik genom ett mottagande envägskommunikativt eller 
ett utvecklande tvåvägskommunikativt förhållningssätt. Slutligen i avsnitt 5.3 
presenteras lärares syn på webb 2.0-teknik som stöd eller distraktion i 
undervisningen. 

5.1 Omfattning av lärares IKT-användning i gymnasieskolan avseende 
webb 1.0 respektive webb 2.0 i undervisningen 
I avsnittet nedan presenteras insamlad empiri gällande studiens första 
forskningsfråga. Resultatet presenterar respondenternas utsagor om webb 1.0- och 
webb 2.0-användning.   

5.1.1 Webb 1.0-användning 
Resultatet (se diagram 5.1) visar frekvensen av respondenternas IKT-användande, 
sett till den hårdvara som används vid arbete med webb 1.0-redskap i 
undervisningen. Samtliga av redovisade hårdvaror i diagrammet kan användas i 
webb 1.0-syfte. De hårdvaror som däremot är renodlade webb 1.0-verktyg är (1) 
MP3(ljud)-spelare, (2) projektor och (3) Tv/Video/DVD-spelare. Projektorn är 
tillsammans med den bärbara datorn den hårdvara som i störst utsträckning används 
av undervisande lärare. Hårdvarorna nedan används som verktyg för att möjliggöra 
användandet av IKT-redskap avseende webb 1.0-mjukvaror. 
 

 
Diagram 5.1. En översikt på vilka IKT-verktyg som lärarna använder sig av i undervisningen. 

Resultatet (se diagram 5.2) visar även att en majoritet av respondenterna, 41 av 
totalt 57 respondenter, dagligen använder sig av webb 1.0-redskap i undervisningen. 
En minoritet av respondenterna använder redskapen mer sporadiskt under ett fåtal 
gånger i veckan, medan två av respondenterna uppger att de sällan eller aldrig 
använder sig av webb 1.0-redskap i undervisningen.  
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Diagram 5.2. Frekvensen av lärarnas IKT-användning med webb 1.0-redskap i undervisningen 

Respondenternas svar (se diagram 5.3) visar att de mjukvaror, avseende webb 
1.0-redskap, som är vanligast förkommande är (1) redskap för informationssökning 
(inhämta data/information/fakta från internet vi sökmotorer), (2) Powerpoint 
(presentera) och (3) Word/ordbehandlare (skriva). Samtliga av dessa redskap 
fungerar envägskommunikativt i syfte att antingen inhämta, sprida, presentera eller 
bearbeta stoff. Webb 1.0-redskap som i något mindre omfattning används av 
undervisande lärare är (1) lärplattformar (instruerande/informerande) och (2) 
Excel/kalkylbehandlare (räkna). Dessa redskap används framför allt för att 
envägskommunikativt instruera, informera och bearbeta stoff via kalkylbehandlare.  

 

 
Diagram 5.3. En översikt på vilka IKT-redskap med webb 1.0 som lärarna använder i undervisningen. 

5.1.2 Webb 2.0-användning 
Resultatet (se diagram 5.1) visar frekvensen av användandet sett till den hårdvara 
som används vid arbete med webb 2.0-redskap i undervisningen. Diagrammet 
redovisar hårdvaror som kan användas både som webb 1.0- och 2.0-verktyg. Vid 
undersökning av 2.0-användande bortses hårdvaror som enbart kan användas 
envägskommunikativt. Istället redovisas nedan användandet av hårdvaror som 
stödjer 2.0-redskap. Enkätundersökningens resultat visar att den bärbara datorn är 
den hårdvara som är vanligast förekommande i undervisningen, 54 av 57 
respondenter uppger att de använder den bärbar dator i undervisningen. Andra 
vanligt förekommande hårdvaror, med stöd för webb 2.0, som används i 
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undervisningen är (1) smartboarden och (2) mobiltelefonen. Hårdvarorna används 
som verktyg för att möjliggöra användandet av IKT-redskap avseende webb 2.0-
mjukvaror.  

Resultatet (se diagram 5.4) avseende användning av webb 2.0-redskap i 
undervisningen visar att en majoritet av deltagande lärare, 39 av totalt 57 
respondenter, dagligen använder sig av webb 2.0-redskap i undervisningen. En 
minoritet av respondenterna använder redskapen mer sporadiskt under ett fåtal 
gånger i veckan, medan två av respondenterna uppger att de sällan använder sig av 
webb 2.0-redskap i undervisningen. 

 

 
Diagram 5.4. Frekvensen av lärarnas IKT-användning med webb 2.0-redskap i undervisningen. 

Resultatet (se diagram 5.5) visar även att den vanligast förekommande 
mjukvaran med stöd för 2.0-redskap, enligt 51 av studiens 57 respondenter är 
videodelningsredskapet, Youtube. Andra vanligt förekommande 2.0-redskap är 
användandet av (1) Google Drive, (2) Google Docs och (3) interaktiva lärplattformar. 
Exempel på mindre vanligt förekommande webb 2.0-redskap är användandet av (1) 
Twitter (uttrycks/åsikts-publicering), (2) Communities (gemenskaper/forum ex. 
Facebook) och (3) bloggen. 

 

 
Diagram 5.5. En översikt på vilka IKT-redskap med webb 2.0 som lärarna använder i  
undervisningen. 



 

 

27 

5.1.3 Sammanfattning webb-användning 
I IKT-miljön blir det tydligt att den bärbara datorn tillsammans med projektorn är de 
överlägset vanligast förekommande hårdvarorna vid webb-användning i 
klassrummet. Den bärbara datorn kan ses som ett stöd för både webb 1.0- och 2.0-
redskap, medan projektorn enbart fungerar som stöd för webb 1.0-redskap och en 
teknisk envägskommunikation. 

Både frekvensen av användandet och användandet av det specifika redskapet 
inom respektive kategori är snarlikt. Det vill säga att det inte är någon större skillnad 
i antalet användare av webb 1.0 och webb 2.0-redskap. Vid närmare studier av det 
specifika redskapet inom respektive kategori kan det konstateras att fyra av webb 
1.0-redskapen överstiger 40 användare, medan enbart två av webb 2.0-redskapen 
överstiger 40 användare. Resonemanget tyder på en högre frekvens användande av 
tekniskt envägskommunikativa redskap.  

5.2 Andelen lärare i gymnasieskolan som använder sig av ett mottagande 
respektive utvecklande arbetssätt med IKT 
I avsnittet nedan presenteras insamlad empiri gällande studiens andra 
forskningsfråga. Resultatet presenteras respondenternas utsagor om IKT av 
utvecklande respektive mottagande karaktär.   

5.2.1 IKT-arbetssätt mottagande karaktär 
Resultatet (se diagram 5.6) visar på en hög frekvens av arbetssätt med IKT på ett 
mottagande, envägskommunikativt, sätt där läraren har rollen som sändaren medan 
eleven har rollen som mottagare. Detta då majoriteten av respondenterna, ungefär 95 
%, uppger att de använder IKT för att (1) förbereda och stödja sin undervisning, (2) 
förmedla information till sina elever och (3) framställa utbildningsmaterial.  
 

 
Diagram 5.6. Lärarnas arbetssätt med IKT. 

Vidare (se diagram 5.7) framgår det att lärarna främst låter sina elever nyttja 
IKT i undervisningen genom att (1) genomföra arbetsuppgifter, (2) inhämta 
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information från internet samt (3) göra sitt arbetsmaterial tillgängligt för bedömning 
från undervisande lärare. 

 

 

Diagram 5.7. Lärarnas arbetssätt för att låta eleverna nyttja IKT. 

43 av studiens 57 respondenter uppger således att de använder IKT i 
huvudsyfte för att distribuera material bestående av uppgifter och aktiviteter till sina 
elever, samt låta eleverna använda IKT för att visa presentationer via video-projektor 
och inhämta information från internet i sin undervisning. Vilket är i linje med det 
mottagande och envägskommunikativa arbetssättet som går ut på att i huvudsak 
överföra information från en sändare till en mottagare utan någon möjlighet till ett 
större deltagande eller påverkande av informationen som överförs.  

5.2.2 IKT-arbetssätt utvecklande karaktär 
Resultatet (se diagram 5.6 samt 5.7) visar på en lägre frekvens av arbetssätt med IKT 
på ett utvecklande sätt där eleverna har en mer deltagande roll. Detta då de två lägsta 
värdena i fråga tre (enligt bilaga 1) består av att använda IKT för att (1) diskutera 
med eleverna via någon form av Community samt (2) låta eleverna tillgängliggöra 
sitt arbetsmaterial för en större publik i syfte att erhålla feedback och respons. 

5.2.3 Sammanfattning arbetssätt med IKT 
Studiens resultat visar att en mottagande arbetstradition styr den digitala IKT-miljön 
då lärare främst bedriver IKT-undervisning tekniskt envägskommunikativt där 
information sänds från läraren till den mottagande eleven. En mindre del av lärarna 
använder sig av ett utvecklande arbetssätt med IKT där eleverna är mer deltagande i 
arbetet vid undervisningsprocessen. 

5.3 Andelen lärare som uppfattar IKT-redskapen i webb 2.0 som ett stöd 
respektive en distraktion i undervisningen 
I avsnittet nedan presenteras insamlad empiri gällande studiens tredje 
forskningsfråga. Resultatet presenteras respondenternas utsagor om IKT som stöd 
och distraktion i undervisningen.   
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5.3.1 Webb 2.0 som stöd 
Resultatet (se diagram 5.8) indikerar en positiv attityd till webb 2.0-användning i 
undervisning med IKT då över 75 % av respondenterna anser att detta förstärker 
elevens kreativitet och lärande, samt främjar elevens aktiva deltagande, kritiska 
tänkande samt stödjer ett samarbetslärande. 
 

 
Diagram 5.8. Lärarnas uppfattning om webb 2.0-redskap som stöd i undervisningen utifrån elevernas 
lärande. 

Vidare (se diagram 5.9) anser 41 av studiens 57 respondenter att ett 
användande av webb 2.0 i undervisningen bidrar till intressantare lektioner för 
eleverna. Medan ett något lägre antal respondenter, 36 lärare, anser att webb 2.0-
användning i undervisningen bidrar till att eleverna erhåller en större kunskap. 

Av studiens respondenter (se diagram 5.9) är det 36 som anser att de har en 
tillräcklig kunskap för att kunna använda webb 2.0 på ett pedagogiskt sätt, samt att 
35 respondenter anser att de är tillräckligt förberedda för att klara av en förändring 
mot en webb 2.0-användning i undervisningen. 

Av studiens 57 respondenter (se diagram 5.9) är det 21 som uppger att 
läroboken inte har en privilegierad roll i undervisningen samt att den inte bör bli 
utbytt mot webb 2.0-miljöer. Ett lika stort antal respondenter uppfattar inget stöd av 
att eleverna har en större erfarenhet av webb 2.0-redskap än läraren. 

 
Diagram 5.9. Lärarnas inställning till webb 2.0-redskap som stöd. 
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Resultatet (se diagram 5.10) indikerar att lärare upplever 1.0-verktyg i högre 
grad som stödjande än vad de anser att 2.0-verktygen är. Detta genom att projektorn 
ges det högsta värdet för stöd i undervisningen genom 50 av studiens 57 
respondenter. Även Tv/Video/DVD-spelare uppnår ett högt värde där 41 av studiens 
57 respondenter anser att verktyget är stödjande i undervisningen. Av 2.0-verktygen 
uppnår smartboard det högsta värdet för stöd genom 44 av studiens 57 respondenter 
tätt följt av den bärbara datorn som anses vara ett stöd i undervisningen av 41 av 
studiens 57 respondenter. Drygt en fjärdedel av respondenterna uppfattar 
mobiltelefoni som ett stöd i undervisningen. Det IKT-verktyg som lärarna upplever 
mest distraherande är mobiltelefoni då 29 av studiens 57 respondenter upplever 
verktyget som en distraktion. Medan de minst distraherande verktygen är (1) 
smartboard, (2) projektor och (3) Tv/Video/DVD-spelare. 
  

 
Diagram 5.10. Lärares uppfattning om IKT-verktyg som stödjande eller distraherande i 
undervisningen. 

5.3.2 Webb 2.0 som distraktion 
Resultatet (se diagram 5.11) indikerar att webb 2.0 i undervisningen inte medför 
någon negativ inverkan på eleverna. Detta då 36 av studiens 57 respondenter uppger 
att de inte upplever en negativ påverkan på eleverna med inslag av sociala IKT-
redskap i sin undervisning. Medan drygt 20 % av respondenterna uppger att det 
existerar en negativ påverkan på elevernas (1) beteende, (2) kunskapsutveckling samt 
(3) lärande. 
 

 
Diagram 5.11. En översikt på lärarnas inställning till webb 2.0-redskapens påverkan på eleverna vid 
användning i undervisningen.  
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Resultatet (se diagram 5.12) visar att webb 2.0-redskapsanvändning i 
undervisningen inte begränsar lärarna i sin yrkesutövning, detta då 42 av studiens 57 
respondenter inte upplever att lärarrollen blir begränsad genom webb 2.0, samtidigt 
som nio av studiens 57 respondenter upplever en begränsning i lärarrollen genom ett 
användande av webb 2.0. Vidare anser en fjärdedel, 14 av studiens 57 respondenter, 
att webb 2.0-redskap enbart är ytligt fängslande och inte bidrar till ett större lärande, 
medan 37 respondenter hävdar motsatsen. Vidare anser nästintill hälften, 27 av 
studiens 57 respondenter att läroboken är ett nödvändigt verktyg i 
utbildningssammanhang och kan därför inte ersättas av webb 2.0-miljöer. Medan 26 
av studiens 57 respondenter även uppger att (1) ett införande av webb 2.0-anvädning 
till klassrummet kräver en anpassning av såväl undervisning som lärandestrategier, 
samt (2) att lärarna ännu inte är redo för detta införande. 

 

 
Diagram 5.12. En översikt på lärarnas inställning till webb 2.0-redskap som en distraktion i 
undervisningen. 

Vid frågor om huruvida lärare känner sig begränsade i användandet av webb 
2.0-redskap (se diagram 5.13) anser 29 av 57 respondenter att de behöver mer 
kunskap och bättre färdigheter inom området. Vidare anser 31 av respondenterna att 
arbetsätt med 2.0-redskap kräver särskilt mycket förberedelser och en större 
arbetsinsats. 
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Diagram 5.13. En översikt på lärarnas inställning till webb 2.0-redskap som distraktion i 
undervisningen baserat på känsla. 

Resultatet (se diagram 5.13) visar att av studiens 57 respondenter är det 36 som 
anser att det finns ett för nära samband mellan elevens privata sociala interaktion och 
kommunikation och sociala IKT-verktyg. Vad som också styrker påståendet är att 32 
av studiens 57 respondenter anser att webb 2.0-redskapen bidrar till att eleven har 
svårare att fokusera på skolarbetet och undervisningsinnehållet. Närmare 40 % av 
studiens respondenter (se diagram 5.14) anser utöver detta att eleven påverkas 
distraherande på grund av (1) oklara ramar och struktur, (2) för många valmöjligheter 
och (3) för mycket ansvar kring det egna lärandet. 

 

 
Diagram 5.14. En översikt på lärarnas inställning till problematik för elever i webb 2.0-miljöer.  

5.3.3 Sammanfattning webb 2.0-perspektivet 
Studiens resultat indikerar en positiv attityd till webb 2.0-användning i 
undervisningen. Detta då majoriteten av respondenterna upplever det som ett stöd 
snarare än en distraktion. Bilden förstärks av att arbetssättet inte upplevs ha någon 
negativ påverkan på eleverna. 
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Över 40 respondenter upplever att användandet av webb 2.0 i undervisningen 
bidrar till intressantare lektioner för eleverna och 36 lärare anser att en webb 2.0-
användning i undervisningen bidrar till att eleverna erhåller en större kunskap. 
Majoriteten av respondenterna anser även att webb 2.0-användning i undervisningen 
bidrar till att förstärka elevernas kreativitet och lärande, att det främja elevens aktiva 
deltagande, kritiska tänkande och stödjer samarbetslärande. Samtidigt framställs en 
negativ syn på en webb 2.0-användning i undervisningen av en minoritet av 
respondenterna. De upplever att webb 2.0-redskap enbart är ytliga verktyg som inte 
avsevärt bidrar till ett ökat lärande samt att det existerar en negativ påverkan på 
elevernas beteende, kunskapsutveckling samt lärande. Vidare anser en majoritet av 
respondenterna att webb 2.0-redskap bidrar till en minskning av elevens fokusering 
på skolarbetet och att det existerar ett för nära samband mellan skolans arbete och 
elevens privata sociala interaktion genom webb 2.0. Ungefär 40 % av studiens 
respondenter anser att eleven påverkas distraherande på grund av oklara ramar och 
struktur, för många valmöjligheter och för mycket eget ansvar kring det egna 
lärandet. 

En majoritet av studiens respondenter upplever inte att lärarrollen begränsas 
genom ett webb 2.0-användande. De upplever att de har tillräcklig kunskap och 
färdighet för att använda webb 2.0-redskap i undervisningen och de upplever sig 
klarar av den förändring som sker vid ett införande av webb 2.0-redskap. Ungefär 
hälften av respondenterna uppger dock att de behöver mer kunskap och bättre 
färdighet inom området. Vidare anges att arbetsätt med webb 2.0-redskap kräver mer 
förberedelser och därmed en större arbetsinsats av ungefär hälften av respondenterna. 
Nästintill hälften av studiens respondenter upplever även att en webb 2.0-användning 
medför ökade krav på anpassning av undervisningen som lärare ännu inte är redo för. 
Vidare anser ungefär 42 % av studiens respondenter att läroboken är ett väsentligt 
verktyg i utbildningssammanhanget och att detta verktyg inte bör eller kan ersättas 
av digitala webb 2.0-miljöer. 

De verktyg som upplevs som mest stödjande hos lärarna är webb 1.0-verktygen 
som projektorn eller Tv/Video/DVD-spelaren samt webb 2.0-verktygen 
smartboarden och den bärbara datorn. Medan det verktyg som upplevs som mest 
distraherande av lärarna är mobiltelefonin. 
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6 DISKUSSION 
I följande avsnitt behandlas studiens resultatdel med utgångspunkt i korrelationer 
inom den egna empirin, studiens teoretiska referensramar och tidigare forsknings 
utsagor kopplat till studiens övergripande syfte. Inledningsvis i avsnitt 6.1 diskuteras 
IKT avseende webb 1.0- och 2.0-användande. Därefter i avsnitt 6.2 diskuteras 
frekvensen av användande kopplat till arbetssätt. Avsnittet efterföljs i 6.3 av en 
diskussion om webb 2.0 som stöd och distraktion i undervisningen.  Avslutningsvis i 
avsnitt 6.4 diskuteras IKT ur ett förändringsperspektiv.       

6.1 IKT-användande   
Skolan tillsammans med det övriga samhället blir allt mer beroende av IT-
teknologier. En utveckling som avspeglas i samhället och i verksamma lärares 
yrkeskontext. Därav stärks betydelsen av en skola i framkant som kan möta elever i 
deras digitala verklighet och därmed också matcha samhällsutvecklingen. Införandet 
av ny teknik i skolans verksamhet och i samhället sker i högt tempo och lärare hinner 
inte alltid med. Svårigheten att anpassa lärandet efter den nya miljön beskrivs bero 
på ett högt förändringstempo med brist på tid för implementering och oförmågan att 
möta den nya tekniken i den befintliga lärandepraktiken.76   
 Studiens resultat påvisar ett aktivt användande av IKT i gymnasieskolans 
undervisning. De verktyg som i störst omfattning används är den bärbara datorn och 
projektorn. Den höga frekvensen användande av den bärbara datorn kan ses som ett 
resultat av omfattande nationella IKT-satsningar och införandet av en-till-en i stora 
delar av gymnasieskolan. Sett till den IKT-miljö som verktygen används i stödjer den 
bärbara datorn funktioner av ett deltagande 2.0-perspektiv som öppnar upp för ett 
webb 2.0-användande. Användandet i undervisningen består dock till stor del av den 
kommunikation som sker deltagande i klassrumsdialogen utanför tekniken, snarare 
än via tekniken. I sammanhanget bör det understrykas att det är användaren som 
bestämmer hur de digitala verktygen används i undervisningen. Projektor kan till 
exempel både användas envägs- och tvåvägskommunikativt. Det som skiljer datorn 
från projektorn är datorns förmåga att skapa interaktion via tekniken medan projektor 
tekniskt enbart fungerar envägskommunikativt. Studiens resultat visar ett IKT-
användande bland lärare som i stor omfattning stöds av projektorn som ett tekniskt 
envägskommunikativt redskap. Vid ett envägskommunikativt användande kan 
projektorn liknas vid ett effektivare analogt verktyg i motsvarighet med whiteboard 
eller overhead.  

Den bärbara datorn infördes i skolan med intentionen att fungera 
tidsbesparande, något som i efterhand har visat sig vara ett felaktigt antagande. 
Nordström och Lundin beskriver att införandet av en-till-en snarare har haft en 
motsatt effekt där de nya arbetssätten tog mer tid från lärarna.77 I likhet med deras 
forskning ger denna studie likvärdiga indikationer när en majoritet av studiens lärare 
                                                
76 Linda Nordström & Johan Lundin. Datorn som distraktion eller verktyg. I Lantz-Andersson, A & 
Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss. 111ff 
77  Ibid, ss. 111ff 
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anser att webb 2.0-miljöer kräver särskilt mycket förberedelser och en större 
arbetsinsats. Dessa upplevelser kan tyda på en ovana och brist på förhållningssätt att 
hantera IKT i undervisningen.   

6.2 Mottagande och utvecklande arbetsätt med IKT 
Det är som tidigare nämnts användaren, det vill säga läraren, som bestämmer hur 
IKT används i undervisningen. Följande diskussion utgår från uppdelningen av IKT-
begreppet i mottagande respektive utvecklande arbetsätt. Mottagande arbetssätt kan 
jämföras med undervisningstraditionella arbetssätt där eleven är mottagare av det 
stoff som läraren, genom sin yrkesprofession, kommunicerar i sin undervisning. 
Detta är slående då både verktyg och redskap som hanterar webb 1.0-teknik frekvent 
används av lärare i undervisningen och är det rådande arbetssättet bland lärarna. 
IKT-redskap som stämmer in på bilden av mottagande arbetsätt är 
informationssökning, Powerpoint och Word (1.0) som enligt studien är vanligt 
förekommande, nästintill samtliga lärare använder verktygen för att förmedla 
information från sändare till mottagare. Eleven uppmanas att efterlikna lärarens 
kunskap, det vill säga ett imitationslärande. I arbetssättet blir det tydligt att 
modernitetens tankesätt lever kvar när lärare tar med sig det gamla, invanda och 
trygga arbetssättet, likt en webb 1.0-version, in i en ny era bestående av postmoderna 
och mer ovissa webb 2.0-versionen. Kroksmark beskriver konflikten mellan 
arbetsätten bestående av en förskjutning mellan en analog (webb 1.0) och digital 
(webb 2.0) livsvärld. En förskjutning som innebär att lärare utgår från erfarenheter av 
undervisning i en analog värld och oreflekterat överför den in i den digitala världen. 
Konsekvenserna av denna förskjutning blir att lärare löser undervisnings- och 
lärandeproblem på ett sätt som inte alltid fungerar.78 Med andra ord kan problemet 
fokuseras till undervisningsmetoder som förändras medan lärares förhållningssätt 
ofta förblir oförändrade. 

Till skillnad från mottagande arbetssätt kan utvecklande arbetsätt beskrivas 
som lärande genom interaktion och kommunikation via webb 2.0-redskap. Av 
studiens resultat framgår det att Youtube och Googles tjänster Drive och Docs är 
vanligt förekommande webb 2.0-redskap i undervisningen. Flera av skolornas 
satsning på Google som plattform för lärande kan vara avgörande för det höga 
användandet. Webb 2.0 och dess arbetsätt av utvecklande karaktär kan beskrivas vara 
i linje med skolans styrdokument och fokusering på ett lärande där elevens 
deltagande framskrivs som viktigt då det tydliggörs att eleven på egen hand ska 
kunna söka såväl information som kunskap.79 Då blir eleven den som, i enlighet med 
det sociokulturella perspektivets syn på lärandet, är ansvarig för att tillsammans med 
viktiga andra konstruera kunskapen om sin omvärld och därmed inte överta en annan 

                                                
78

 Kroksmark, T. Lärandet stretchadhet – Lärandets digitala mysterium i En-till-En miljöer i skolan. 
2011, s. 2f, 6, 10ff  
79 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Skolverket, 2011. 
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individs tankar rakt av.80 Webb 2.0-lärandet möjliggör en förändring av klasslärandet 
från lärarcentrerat förhållningssätt till ett socialt betingat förhållningssätt med högt 
elevdeltagande.81 Digitala lärandemiljöer i undervisningen har förmågan att möta 
elevens olika kunskaper och färdigheter i olika ämnen genom att kunna möta det 
bestämda undervisningsinnehållet med varierade arbetssätt. Förhållningssättet kräver 
ett lärande som i större omfattning tillåter experimentering och i mindre omfattning 
återger fakta. Detta ställer ökade krav på läraren att fungera vägledande för att 
stimulera elevens lärande och låta de egna upptäckterna fortsätta. Elever har 
förväntningar på lärare att kunna skapa dessa möten i en digital verklighet. 
Förväntningar som lärare sällan möter vilket leder till att elever tar egna initiativ till 
kollaborativa arbetssätt och lärande via tekniken.82 Det kollaborativa lärandet är i 
enlighet med Vygotskijs tankar om att lärande sker i samspel med andra. Studiens 
resultat visar att lärare använder webb 2.0-redskap för att i dialog ge respons och 
formativt möta eleven i dess lärande. Utifrån studiens teoretiska perspektiv främjar 
webb 2.0-redskapen en kommunikativ process som en del av ett socialt handlande, 
ett handlande som avser att skapa utbyte och lån av information, kunskaper och 
erfarenhet, i ett virtuellt socialt samspel med andra via tekniken.83  

6.3 Webb-2.0 som stöd och distraktion 
I enlighet med tidigare forskning och studiens teoretiska utsagor om webb 2.0-
redskapens förmåga att främja digital interaktionen kring lärande, främjas elevens 
förmåga till kritiskt tänkande och bearbetning av informationsspridning via socialt 
lärande. Kontrollen över den egna lärprocessen, när kontrollen flyttas till eleven 
genom eget ansvar, beskrivs också som främjande genom arbetssättet. 84  Det 
frekventa användandet av ovanstående redskap tillsammans med lärarnas egna 
utsagor om en positiv attityd till användandet som en främjande faktor för elevens 
kreativitet och förmåga till kritiskt tänkande stärker påståendet om webb 2.0-
redskapens positiva aspekter. Andra faktorer som beskrivs främjande för 
undervisningsaktiviteten och elevens lärande är användandets förmåga att stödja 
samarbetslärande och främjandet av elevens aktiva deltagande. Enligt Jimoyiannis 
beskrivs arbetssätt avseende sociala webb 2.0-redskap vara positiva då det finns en 
nära koppling till elevens privata digitala livsvärld som skulle göra 

                                                
80 Dan Åkerlund. Publicistiska arbetssätt i skolan: webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve och 
poddradio, Studentlitteratur, Lund, 2008, ss. 124f 
81 Dina Rosen & Charles Nelson. Web 2.0: A New Generation of Learners and Education, 2008, ss. 
212f, 220f 
82 Kluge, Krange & Ludvigsen. Lärarens roll och design av lärandemiljöer. I Lantz-Andersson, A & 
Säljö R (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, Gleerup, Malmö, 2014, ss. 63ff 
83 Säljö, R. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm, 2010 
ss.245-247 
84 Jimoyiannis, A, Tsiotakis, P, Roussinos, D, & Siorenta, A. 'Preparing Teachers to Integrate Web 
2.0 in School Practice: Toward a Framework for Pedagogy 2.0', Australien Journal Of Educational, 
ss.250ff  
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implementeringen av arbetsätten lättare.85 Denna studies resultat stärker påståendet 
genom att den påvisar en positiv inställning till den nära kontakten genom ökade 
möjligheter till kontakt mellan skolan och hemmet. Webb 2.0-redskapen beskrivs 
även förskjuta undervisningens tid och rum till att inte enbart innefatta skolans 
fysiska undervisning. I motsats till detta visar resultatet av denna studie, ur ett 
lärarperspektiv, att närheten till elevens privata digitala livsvärld kan uppfattas som 
en distraktion vid användandet. Studien visar framför allt att det är mobiltelefonen 
som är det verktyg den största distraktionen avser. En lägre frekvens av användandet 
av mobiltelefonen i undervisningen kan också noteras i studiens resultat. Med 
bakgrund av detta kan antaganden göras att den distraktion som lärare upplever 
kopplas till ett användande som befinner sig utanför själva undervisningskontexten. 
Andra faktorer till distraktion som understryks är oklara ramar och brist på struktur, 
för många valmöjligheter och för mycket ansvar kring det egna lärandet. Tydligt i 
sammanhanget är sambandet med lärares bild av sociala IKT-redskap som källa till 
bristande förmåga att fokusera på skolarbete och undervisningsinnehåll. 
Redogörelsen stärker bilden av att det inte är tekniken i sig som utgör ett hinder utan 
sättet den hanteras på i undervisningen.  

6.4 IKT i en föränderlig skola 
Samhällsförändringar kräver en ökad anpassning mot webb 2.0 i skolan med ett 
postmodernt arbetssätt. Studiens teoretiska ramverk genom en sociokulturell syn på 
utveckling och en postmodern kunskapssyn tillsammans med den nya läroplanen, 
ställs mot modernitetens syn på lärande. 

Tidigare forskningen beskriver webb 2.0-tekniker som en tänkt 
effektivisering och för läraren som en tidsbesparande åtgärd. Ett effektiviseringstänk 
med högre tempo genom en tidsbesparning överensstämmer med det postmoderna 
samhället där webb 2.0 på senare år har etablerat en allt större marknad och 
användning i skolan. Trots detta kvarstår motsättningarna och problematiken kring 
tekniken.86 Ungefär hälften av studiens respondenter visar att de har börjat fokusera 
på en förändring av sin undervisning mot webb 2.0-teknologier. Detta genom att låta 
eleverna delta mer i undervisningen via de tillhandahållna IKT-redskapen som 
tillåter ett deltagande arbetssätt. Även detta stämmer överens med den 
samhällsutveckling och de krav som utvecklingen ställer på skolan, som trots allt är 
en spegelbild av den kontext som verksamheten existerar i. En stor del av 
undervisningen karaktäriseras dock av modernitetens alla regler och kännetecken, 
där utbildningsuppdraget snarare består i att framställa ett färdigt kunskapspaket 
utifrån stela och förutbestämda ramar. Detta även om den nya läroplanen går mer 
hand i hand med den sociokulturella och postmoderna synen där eleven är den 

                                                
85 Jimoyiannis, A, Tsiotakis, P, Roussinos, D, & Siorenta, A. 'Preparing Teachers to Integrate Web 
2.0 in School Practice: Toward a Framework for Pedagogy 2.0', Australien Journal Of Educational, 
ss.250ff  
86 Hargreaves, A, Läraren i det postmoderna samhället, 1998, ss. 22-25; Holgersson, S & Seigerroth, 
U. En-Dator-En-Person i skolan – en utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och 
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väsentliga deltagaren i kunskapsprocessen då det är denne som ska utmynna i en 
självständig och kritisk medborgare.87 Att det förekommer en slitning mellan lärarnas 
arbetssätt och samhällets teknologianvändning är intressant genom antaganden om 
lärare som en icke uppdaterad resurs för lärande i en uppdaterad verklighet. 

Studiens lärare uppger att användandet av webb 2.0 i undervisningen bidrar 
till intressantare lektioner för eleverna. En övervägande del av studiens lärare anser 
även att de är tillräckligt förberedda för att klara av de förändringar som användandet 
kräver. Samtidigt framgår det att lärare upplever att införande av webb 2.0-miljöer i 
undervisningen medför krav på en anpassning av undervisningen och existerande 
lärandestrategier och flera av lärarna anser sig inte vara redo för införandet. Vidare 
anser lärarna att lärobokens privilegierade roll i undervisningen inte bör utbytas mot 
webb 2.0-miljöer. Läroboken upplevs av en majoritet av lärarna som ett nödvändigt 
verktyg för undervisningen och lärandeprocessen och de anser därför även att det 
inte bör ersättas av 2.0-miljöer. Sambandet mellan lärarnas positiva inställning till 
införandet av webb 2.0-miljöer ställs mot uppfattningen om att läroboken fortfarande 
har en betydande roll i undervisningen. Återigen står de äldre, analoga, mer invanda 
och moderna arbetssättet och utbildningsmaterialet mot det postmoderna, nya, 
digitala, föränderliga och mer ovana.88 Där de två utbildningssyftena i de olika 
verkligheterna skiljer sig åt och där det ena är mer i linje med det som förespråkas i 
dagens skola genom den nya läroplanen som sattes i kraft år 2011.89 Det som 
överensstämmer med dagens moderna, postmoderna, utveckling inom skolans arbete 
med IKT genom webb 2.0-teknik är att lärarna ser en vinst med arbetet då de anser 
att det bidrar till intressantare lektioner för eleverna. Samtidigt ses tekniken som ett 
hinder genom de krav och den arbetsbelastning som lärarna identifierar till 
användningen av denna moderna teknik. Det kännetecken som avslöjar moderniteten 
inom skolverksamheten är lärarnas stora tilltro till det analoga och oföränderliga 
verktyget läroboken, vilken sällan är varken uppdaterad eller granskad ute i 
klassrummen. Trots det anser lärare att detta verktyg inte bör bli utbytt mot webb 
2.0-miljöer vilka har möjligheten att stå i ständig förändring och regelbundet 
uppdateras genom nya rön och granskningar. Ett ökat användande av webb 2.0-
miljöer kan vara det som krävs i framtidens skola då kunskap redan i dagens 
samhälle inte förblir statisk genom att samhället och världen står i en konstant 
förändring och kunskapen om dessa miljöer därför kräver en ständig uppdatering. 

                                                
87 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Skolverket, 2011, s. 10; Åkerlund, D. Publicistiska arbetssätt i skolan: webbtidningar, wiki, bloggar, 
webbteve och poddradio, Studentlitteratur, Lund, 2008, ss. 124ff; Roger Säljö. Lärande i praktiken: 
ett sociokulturellt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm, 2010 s.34f; Hargreaves, A. Läraren i 
det postmoderna samhället, Studentlitteratur, Lund, 1998, s.23f 
88 Lantz-Andersson & Säljö (red.), Lärare i den uppkopplade skolan, 2014, ss. 22f; Holgersson & 
Seigerroth. En-Dator-En-Person i skolan – en utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet 
och Sandagymnasiet i Jönköping, 2010, ss. 4, 11ff; Kroksmark,  Lärandet stretchadhet – Lärandets 
digitala mysterium i En-till-En miljöer i skolan. 2011, s. 2f, 6, 10ff.   
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Skolverket, 2011, s. 10 
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER  
Studiens intresseområde tar utgångspunkt i de möjligheter och utmaningar som 
teknisk utveckling har på skolans undervisning. I studiens inledning förankras 
problemet i föreläsningen som fick avbrytas till följd av oförmågan att hantera 
utvecklingen. Oberoende av vad det är som gör att föreläsningen måste avbrytas 
utgör händelsen i sig en anledning att reflektera över IKT-användning i skolans 
undervisning. Intressant är att ställa frågan: hur lärare på bästa sätt kan möta de 
förväntningar som ställs på en undervisning som är anpassad till IKT i ett 
postmodernt samhälle?   

Studien gör inget anspråk av att frammana några generaliserade resultat, men 
kan ge en bild av gymnasieskolans IKT-användning. Studien bekräftar den tudelade 
relation som existerar mellan teknikens löften om en strålande pedagogisk framtid, 
där ny teknik går i bräschen för utvecklingen, och en mer negativ bild om att ny 
teknik utgör ett hot mot traditionell undervisning och genuina former av mänskligt 
lärande baserad på intuition och känsla. Traditionella undervisningsmetoder, likt den 
föreläsning som fick avbrytas, är typexempel på modernitetens oförmåga att möta 
eleven i den digitala livsvärld de befinner sig i. Svårigheter att skapa detta möte kan 
tänkas orsaka ett ökat avstånd mellan eleven, lärare och undervisningen. Studien 
problematiserar IKT-användande ur ett lärandeperspektiv sett till hur IKT kan främja 
lärandets kommunikativa sidor. Lärandet kan beskrivas främja ett sociokulturellt 
betingat lärande baserat på mötet och ett aktivt deltagande via webb 2.0-miljöer. 
Studiens resultat påvisar att gymnasieskolan har påbörjat en anpassning mot nya 
arbetssätt men att många utmaningar fortfarande finns att anta. En ökad anpassning 
till utvecklande webb 2.0-arbetssätt skulle kunna bidra till ökade tillfällen för mötet 
med elever i dess egna digitala verklighet samtidigt som ökade möjligheter till 
interaktion kring lärandet skulle skapas. En utveckling som motsätts genom 
läroplanens upprepade utsagor om att elevens digitala kompetens ska begränsas till 
förmågan att lära sig tillämpa presentationstekniska hjälpmedel. I formuleringen 
presentationstekniska hjälpmedel kan en frånvaro av teknikens kommunikativa sidor 
uppfattas.     

Oberoende av om analoga eller digitala verktyg används för att främja 
lärande så är det i slutändan de situationer som bidrar till att skapa samspel mellan 
människor som är betydande för lärandet.90 Ytters handlar studien om hur dessa 
redskap används för att skapa lärande genom interaktion och kommunikation i 
undervisningssituationen. Att främja ett användande av webb 2.0-miljön i skolans 
undervisning är att främja samspelet med eleven i dess digitala verklighet. Ett 
samspel som skulle kunna fungera som ett kitt mellan samhällets digitala utveckling, 
skolan och elevens sociala och digitala verklighet i ett postmodernt samhälle. En 
undervisning som inte ser till detta möte och förblir i modernitetens traditionella 
undervisning skulle lätt kunna uppfattas som modernt omodern. 
                                                

90 Säljö, R. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2:a uppl., Norstedts, Stockholm, 
2010 ss.247-250 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
I följande avsnitt presenteras förslag på vidare forskning och intressanta ingångar till 
vidare studier om IKT-användning i skolan.  

Studiens bakgrundsfrågor kan hjälpa vidare forskning att skapa ingångar för 
att studera korrelation mellan faktorer som påverkar resultatet genom respondentens 
(lärarens) verksamhetsgrad, ämnestillhörighet, verksamhetsställe, ålder och befintliga 
IKT-satsningar. Samtliga av dessa faktorer är intressanta att studera i ljuset av IKT-
användning och konkretiseringen av begreppen webb 1.0 och webb 2.0. Vid 
komparativa studier där faktorer som ovan beskrivs, jämförs med varandra, kan 
ingångar skapas för diskussion om hur IKT-användning tillämpas olika i relation till 
yttre ramar. Vid den här typen av komparativa studier skulle även mönster av 
fruktbara arbetssätt kunna urskiljas.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Enkät (frågor till webbenkäten) 
Samtycker du till att medverka i vår studie om IKT-utveckling i skolan 
Vi ber dig att klicka i något av följande alternativ nedan för att delta i studien. Det är 
viktigt för oss att du gör detta val oavsett om du vill deltaga eller ej (om du ej vill 
delta var god och klicka "Nej"). 

❏ Ja 
❏ Nej 

1. Bakgrundsfrågor 
1.1 Vilket åldersspann tillhör du? 

❏ 20-24 år 
❏ 25-34 år 
❏ 35-44 år 
❏ 45-54 år 
❏ 55-65 år 
❏ mer än 65 år 
 

1.2 Under hur lång tid har du totalt arbetat som verksam lärare? 
❏ 0-4 år 
❏ 5-9 år 
❏ 10-14 
❏ 15-20 
❏ mer än 20 år 

 
1.3 Inom vilka av följande ämnen undervisar du? (Flervalsfråga) 

❏ Sv 
❏ En 
❏ Ma 
❏ Fy 
❏ Ke 
❏ Bi 
❏ Na 
❏ Sh 
❏ Re 
❏ Hi 
❏ Idh 
❏ Bild 
❏ Teknik 
❏ Moderna språk 
❏ Modersmål 
❏ Yrkesämnen 
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1.4 Vilken/vilka av dessa IKT satsningar har din skola? (Flervalsfråga) 

❏ En-till-en (dator) 
❏ En-till-en (läsplatta) 
❏ Individuell arbetsdator (lärare) 
❏ Ingen IKT-satsning 
❏ Datorsal 
❏ Klassrumsdator 
❏ Datorvagn (gruppuppsättning) 
❏ Datorvagn (klassuppsättning) 
❏ Smartboard 
❏ Projektor 
❏ Tv/video/Dvd (ej via dator) 
❏ Övrigt:_______________________ 

 
1.5 Har din skola främjat IKT genom någon form av fortbildning/ 
kompetensutveckling? 

❏ Ja 
❏ Nej 

 
1.6 Om JA, var god och beskriv kort vilken typ av fortbildning/ 
kompetensutveckling som genomförts. 

Kort beskrivning:_________________________________ 
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2. IKT-användning i din undervisning 

2.1 Vilka av följande IKT-verktyg använder du i din undervisning? 
(Flervalsfråga) 
Vilka hårdvaror använder du dig av? 
2.1.1 Bärbar dator 
2.1.2 Stationär dator 
2.1.3 Surf-/läsplatta 
2.1.4 MP3(ljud)-spelare 
2.1.5 Smartboard 
2.1.6 Mobiltelefoni 
2.1.7 Projektor 
2.1.8 Tv/Video/DVD-spelare 

Övrigt:_____________ 
 
2.2 Vilka av följande IKT-redskap använder du dig av i din undervisning? 
(Flervalsfråga) 
Vilka mjukvaror använder du dig av? 
2.2.1 Word/ordbehandlare (skriva) 
2.2.2 Excel/kalkylbehandlare (räkna) 
2.2.3 Powerpoint (presentera) 
2.2.4 Informationssökning (inhämta data/information/fakta från Internet) 
2.2.5 Lärplattformar (instruerande/informerande) 
2.2.6 Sökmotorer (ex. Google, Yahoo, AltaVista) 
 
2.3 Hur ofta använder du dig av IKT-redskap (från fråga 2.2) i undervisningen? 

❏ Dagligen 
❏ 5-6 gånger/veckan 
❏ 2-4 gånger/veckan 
❏ 1 gång i veckan 
❏ Sällan 
❏ Aldrig 
❏ Övrigt:________ 

 
2.4 Vilka av följande IKT-redskap använder du dig av i din undervisning? 
(Flervalsfråga) 
Vilken mjukvara använder du dig av? 
2.4.1 Blogg (publicering) 
2.4.2 Wikis (informations-delning) 
2.4.3 Communities (gemenskaper/forum ex. Facebook) 
2.4.4 Hemsida (skapande) 
2.4.5 Podcast (ljud-delning) 
2.4.6 Flickr (bild/foto-delning) 
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2.4.7 Twitter (uttrycks/åsikts-publicering) 
2.4.8 Youtube (video/film-delning) 
2.4.9 Google Drive (delning) 
2.4.10 Google Docs (skriva/dela) 
2.4.11 Google Maps (logistik) 
2.4.12 Lärplattformar (kommunikativ interaktion) 
2.4.13 Prezi (presentera/presentationsdelning) 

Övrigt:___________________ 
 
2.5 Hur ofta använder du dig av IKT-redskap (från fråga 2.4) i din 
undervisning? 

❏ Dagligen 
❏ 5-6 gånger/veckan 
❏ 2-4 gånger/veckan 
❏ 1 gång i veckan 
❏ Sällan 
❏ Aldrig 

Övrigt:_____________________ 
 

 
  



5 
 

 

 
3. IKT-användningens syfte 
3.1 Hur används IKT i din undervisning? (Flervalsfråga) 
Jag använder IKT för att... 
3.1.1 förbereda och stödja mina instruktioner/undervisning 
3.1.2 förmedla information till mina elever 
3.1.3 diskutera med mina elever (ex. forum/communities) 
3.1.4 framställa utbildningsmaterial till mina elever 
3.1.5 delge uppgifter och aktiviteter till mina elever genom speciella datorprogram 

och Internet 
Övrigt:_____________________ 

 
3.2 Hur används IKT i din undervisning? (Flervalsfråga) 
Jag låter mina elever använda IKT för att… 
3.2.1 genomföra arbetsuppgifter (ex. skriva texter) 
3.2.2 visa presentationer med hjälp av en video-projektor 
3.2.3 inhämta information från Internet 
3.2.4 publicera sitt arbetsmaterial (ex. arbetsuppgifter) till mitt förfogande (ex. 

bedömning) 
3.2.5 publicera sitt arbetsmaterial (ex. arbetsuppgifter) synligt för andra elever och 

lärare för respons/feedback 
Övrigt:_____________________ 
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4. IKT som stöd eller distraktion 
Under följande del efterfrågas din inställning till sociala IKT-redskap i undervisning. 
Sociala IKT-redskap utgår från webb 2.0 plattformar vilket kan beskrivas som IKT-
redskap i undervisningen som i första hand ses som digitala resurser för interaktion 
och kommunikation. Exempel på webb 2.0-redskap i undervisningen är sociala 
medier som bloggar, forum och communities (ex. Facebook). 
 
4.1 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som stöd i undervisningen? (Graderingsfråga) 
Jag tror att undervisning med IKT-redskap kan ... 

 Påstående, Svarsalternativ → 
↓ 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
ej/obestäm
d 

4.1.1 förstärka elevernas kreativitet      

4.1.2 främja elevernas kritiska 
tänkande 

     

4.1.3 främja elevernas aktiva 
deltagande 

     

4.1.4 stödja samarbetslärande      
 

4.1.5 förstärka lärandet genom att 
sammanlänka elevernas 
arbete i skolan och hemmet 

     

4.1.6 förstärka lärande genom att 
förlänga lärandets område 
och tid till utanför skolans 
gränser 

     

 
4.2 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som stöd i undervisningen? (Graderingsfråga) 
Jag anser att... 
 

 Påstående, Svarsalternativ → 
↓ 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 
/obestämd 

4.2.1 användande av webb 2.0-
redskap i min undervisning 

     



7 
 

 

bidrar till att eleverna 
erhåller större kunskap 

4.2.2 införande av webb 2.0-
redskap i undervisningen 
förstärker min roll som lärare 

     

4.2.3 användande av webb 2.0-
redskap i min undervisning 
bidrar till intressantare 
lektioner för mina elever 

     

4.2.4 jag har tillräcklig kunskap 
angående pedagogiskt 
användande av 
lärandeaktiviteter med webb 
2.0-redskap för att praktiskt 
kunna använda det 

     
 

4.2.5 jag är väl förbered för att 
klara av utbildningsmässiga 
förändringar som webb 2.0-
redskap medför i 
undervisningen 

     

4.2.6 läroboken har en 
privilegierad roll i 
undervisningen som med 
fördel kommer att bli utbytt 
mot nya medie- och webb 2.0-
miljöer 

     

4.2.7 eleverna är mer erfarna med 
dessa redskap än vad jag är 

     

 
4.3 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som distraktion i undervisningen? (Graderingsfråga) 
 

 Påstående, Svarsalternativ → 
↓ 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 
/obestämd 

4.3.1 jag anser att jag behöver mer 
kunskap och bättre färdighet 
inom området 

     



8 
 

 

4.3.2 jag känner mig osäker i 
användandet av 
utbildningsapplikationer i 
webb 2.0 miljöer 

     

4.3.3 det behöver särskilt mycket 
förberedelse och kräver en 
större arbetsinsats 

     

4.3.4 eleverna är mer erfarna med 
dessa redskap/verktyg än vad 
jag är 

     
 

4.3.5 eleverna inte kan fokusera på 
skolarbetet/undervisningsinn
ehållet 

     

 
4.4 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som distraktion i undervisningen? 
Jag anser att eleverna har svårt att navigera sig i denna arbetsmiljö på grund av... 

❏ oklara ramar/brist på struktur 
❏ för många valmöjligheter 
❏ för mycket eget ansvar kring sitt lärande 
❏ för nära samband med elevens privata sociala 

interaktion/kommunikation 
❏ Övrigt:_______________ 

 
4.5 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som distraktion i undervisningen? 
Jag anser att… 

 Påstående, Svarsalternativ → 
↓ 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 
/obestämd 

4.5.1 mina instruktioner blir 
effektivare när jag inte 
använder mig av webb 2.0-
redskap under mina 
lektioner 

     

4.5.2 lärarens roll som 
kunskapsförmedlare är 
oersättlig och förstärks ej 
via IKT 
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4.5.3 textbokens roll i 
utbildningssammanhang och 
i elevens lärande är 
oumbärlig/nödvändig och 
bör ej ersättas av IKT 

     

4.5.4 mina instruktioner blir 
effektivare när jag inte 
använder mig av webb 2.0-
redskap i min undervisning 

     
 

4.5.5 användande av webb 2.0 
redskap i undervisningen 
begränsar min roll som 
lärare 

     

4.5.6 webb 2.0 applikationer bara 
är ytligt fängslande och de 
har ingen avsevärd 
medverkan till lärande 

     

4.5.7 införandet av webb 2.0-
användande till klassrummet 
kräver anpassningar på 
undervisningen och 
lärandestrategier, vilket 
lärare ännu inte är redo för 

     

 
4.6 Vilken inställning har du till användning av sociala IKT-redskap (webb 2.0) 
som distraktion i undervisningen? 
Jag anser att användande av sociala IKT-redskap i min undervisning har negativ 
påverkan på elevernas 

❏ Beteende 
❏ Kunskap 
❏ Lärande 
❏ Jag anser inte att sociala IKT-redskap har negativ påverkan på 

eleverna 
❏ Övrigt:______________ 

 
4.7 Ange om du upplever IKT-verktygen som distraktion eller stöd i din 
undervisning 

 

 Påstående, Svarsalternativ → Mest Distraherande Varken Stödjande Mest 
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↓ distraherande eller stödjande 

4.7.1 Bärbar dator      

4.7.2 Stationär dator      

4.7.3 Surf-/läsplatta      

4.7.4 Mp3(ljud)-spelare      
 

4.7.5 Smartboard      

4.7.6 Mobiltelefoni      

4.7.7 Projektor      

4.7.8 Tv/Video/DVD      

 

Avslutande öppen fråga 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor? 
Skriv dem gärna här nedan: 
_______________________________________________________ 

 

 


