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Abstract  
This paper covers schoolteacher´s experiences of IT development in Upper Secondary School 
concerning the school subject Swedish. The aim is to investigate how curriculums and teacher´s 
teaching have changed with the introduction of IT development in the school´s activities, in 
order to obtain a score of todays didactics in the classroom. To reach this goal I have asked 
three questions: With the introduction of IT development in schools, what changes have 
occurred in the curriculum for the Upper Secondary School of 1994, 2011 and 1970? How do 
the schoolteacher´s experiences in Upper Secondary School in school subject Swedish that IT 
development has affected and changed their classroom didacties? What is the schoolteacher´s 
experiences in Upper Secondary School in school subject Swedish that they want to change in 
the work with IT tools? What is the schoolteacher´s experiences in Upper Secondary School in 
school subject Swedish in having received support and education for the introduction of IT tools 
in their school? 
 
To get answers to these questions, the work is based on curriculum theory and uses two 
methods; curriculum analysis and interviews. These methods make the investigation qualitative 
as well as subjective, since it is based on teacher´s experiences. 
 
The conclusions revolve around two main factors. One main factor relates to generation, 
education and preference issues, which basically come down to poor and non functional 
resources for the school´s needs, lack of time and lack of teacher competence as well as the 
student´s lack of computer knowledge. The second main factor promotes reasons as to why 
change regarding IT development in School operations does not lasts. It is obvious that there are 
issues with management, politics as well as responsibilities on part of the Sales companies. 
 

Sammandrag 
Uppsatsen omfattar svensklärares upplevelser kring IT-utvecklingen på gymnasiet. Syftet är att 
undersöka hur läroplanernas krav och lärarnas undervisning har förändrats med IT-
utvecklingens införande i skolans verksamhet, för att få en värdering av dagens 
klassrumsdidaktik. Till det har jag ställt tre frågor: Vilka förändringar kring kunskapskrav har 
skett i läroplanerna Lpf94, Gy11 och Lgy70 med införandet av IT-verktyg i skolan? Hur 
upplever svensklärarna på gymnasiet att IT-utvecklingen har påverkat och förändrat deras 
klassrumsdidaktik samt vad upplever dem att de vill förändra i arbetet kring IT-verktyg? Hur 
upplever svensklärarna på gymnasiet att de har fått stöd och utbildning vid införandet av IT-
verktyg på deras skola? 
 
För att få svar på frågorna utgår arbetet från läroplansteorin och använder två metoder; 
läroplansanalys och intervjuer. Med det blir arbetet kvalitativt, men även subjektivt, då 
intervjuerna bygger på lärares upplevelser. 
 
Slutsatserna kretsar kring två huvudfaktorer. Den ena huvudfaktorn berör generations-, 
utbildnings- och inställningsfrågan, som i grunden handlar om dåliga och icke ändamålsenliga 
resurser, tidsbrist och bristande lärarkompetens samt elevers dåliga datakunskaper. Den andra 
huvudfaktorn synliggör anledningar till varför förändrings-arbetet med IT-utvecklingen i 
skolans versamhet inte blir varaktigt. Det framkommer klart att det är frågan om en 
ledningsfråga, politisk fråga och ansvarsfråga från försäljningsföretagens sida. 

 
Nyckelord 
Klassrumsdidaktik, digitala verktyg, generations-, utbildnings- och inställningsfråga. 
 
 
Tack till er lärare, som ställde upp på intervjuerna! Utan er hade det inte blivit 
någon uppsats.
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1 Inledning 
Under 1990-talets början meddelade den nye statsministern Carl Bildt riksdagen hur 
hans minoritetsregering med Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna (Sveriges 
rikdag 2016-03-17) bl.a. ska vända den negativa utvecklingen inom näringslivet i 
Sverige. En åtgärd de förde fram var att ”Skol- och utbildningspolitiken inriktas på att 
stärka Sverige som en kunskapsnation. Under 1990-talet skall vi skapa Europas bästa 
skola” (Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:6). För det ändamålet krävdes en 
fundamental förändring av skolsystemet, där de nationella proven ökade i antal, till fler 
skolämnen och i fler årskurser, privatiseringen av skolan stod för dörren och den 
digitala utvecklingen blev ett medel för detta löfte (Lundgren 2014:118-137). Många 
gymnasieskolor började använda datorn som dragplåster i sin skolreklam, där 
dragplåstret bestod av ett löfte om en egen dator till de elever, som valde deras 
gymnasieprogram. Med tiden övergick allt fler gymnasieskolor till denna form av 
reklam (Lindberg 2012). Reklamen kom att utveckla ett digitalt krav i skolans värld, där 
det inte längre handlade om om de hade digital utrustning att tillgå, utan vilken digital 
utrustning, som fanns att tillgå, och i vilken utsträckning denna användes. När det 
kommer till gymnasieskolorna är det vanligt förekommande idag att de bistår med en 
dator till varje elev, som går på deras skola. Det gör bl.a. den gymnasieskola vars lärare, 
som har intervjuats för denna uppsats. 
 
Denna utveckling, som började för drygt tjugo år sedan, har vidareutvecklats av 
efterkommande regeringar oberoende politisk ideologi. Tre av dessa fyra regeringarna 
har varit minoritetsregeringar och den fjärde var en majoritetsregering (Sveriges riksdag 
2016-03-17). Trots politikers tro på denna omfattande förändringssatsning har den ena 
PISA-undersökningen efter den andra påvisat sämre resultat i skolämnena svenska 
(läsförståelse), matematik och naturorienterade ämne (Skolverket 2015-04-14). Vidare 
har politikers syn på IT-utvecklingen med sitt världsomspännande informationsflöde 
varit som en räddningspatrull för den svenska samhällsutvecklingen inom skolväsendet 
och näringslivet (Lundgren 2014:125-126, 130-135). Denna syn har färgat dagens 
skolors syn på IT-utvecklingen och deras behov för att möta upp samhällskraven och 
Skolverkets kunskapskrav. Ovan nämnd kungörelse om det svenska skolväsendets 
kommande förändring och mål är intressant på så vis att, när den uttrycktes hade 
Sverige redan Europas bästa skola på så vis att Sverige hade toppresultat inom många 
skolämnen, som gjorde att resten av Europa såg upp till det svenska skolväsendet 
(Grybe & Derwinger 2014). Idag ser Europa upp till Finland och deras skolväsen, då 
Sverige inte är en aktuell frontfigur för skolväsendet längre (Carlbom 2006). Vad hände 
med den svenska skolans IT-utveckling, vilken skulle skapa Europas bästa skola, som 
skulle kunna tillmötesgå kunskapsnationens krav och behov på utbildning? Hur 
påverkade den klassrumsdidaktiken? Hur ställer sig skolan till IT-utvecklingen idag? 
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka fyra svensklärares upplevelser kring deras klassrumsdidaktik 
på gymnasienivå med läroplanernas krav på IT-användning samt deras upplevelser hur 
deras klassrumsdidaktik har förändrats med IT-införandet i skolans verksamhet, för att 
på så sätt få en värdering av de fyra lärarnas upplevelser kring deras klassrumsdidaktik. 
Denna värdering kan ha betydelse för dels kommande lärares klassrumsdidaktik: vad 
man bör satsa på och vad man bör undvika, dels för lärare i verksamheten: vad man bör 
överge och vad man bör vidareutveckla, vilket inte står klart för skolpedagogerna, då de 
enbart har yttre ramar att följa, medan de inre ramarna är upp till varje skolpedagog att 
sätta upp. 
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Mina frågeställningar är: 
 

• Vilka förändringar kring IT-användningens kunskapskrav i skolämnet svenska 
har skett i läroplanerna Lpf94, Gy11 och Lgy70 med införandet av IT-verktyg i 
skolan?  

• Hur upplever svensklärarna på gymnasiet att IT-utvecklingen har påverkat och 
förändrat deras klassrumsdidaktik. 

• Vad upplever svensklärarna på gymnasiet att de vill förändra i arbetet kring IT-
verktyg?  

• Hur upplever svensklärarna på gymnasiet att de har fått stöd och utbildning vid 
införandet av IT-verktyg på deras skola? 

 
1.2 Metod 
Mina metoder är läroplansanalys och kvalitativa intervjuer.  
 
1.2.1 Läroplansmetoden och intervjumetoden 
Läroplansanalysen kommer att utgå från den allmänna delen av läroplaner medan 
intervjuerna tar fasta på lärares upplevelser kring IT-vertyg. Läroplansanalysen och 
intervjuerna görs för att se hur krav på IT-verktyg i skolan har påverkat lärarrollen och 
klassrumsdidaktiken i avseende förändring, nytänk och fortbildning. Med det är 
metoderna kvalitativa (Bryman 2011:340-341), då metoderna lägger mer vikt på ord i 
motsats till kvantitativ metod med fokus på siffror. Bryman säger att kvalitativ metod 
har fyra traditioner: naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmodernism. 
Denna uppsats tillhör traditionen emotionalism, som ser till människors erfarenheter och 
upplevelser och är därmed subjektiv. 
 
Olika begrepp inom kvalitativ metod finns och ett av dem är emotionellt arbete. A.R. 
Hochschild definierar detta begrepp som “insatser som 'kräver att man visar eller lägger 
band på sina känslor i syfte att uppvisa den fattning och det ansiktsuttryck som skapar 
ett önskat inre tillstånd hos andra personer'” (citerat i Bryman 2011:349). För lärare 
innebär denna definition att i egenskap som lärare får man tycka vad man vill om 
förändringar eller en specifik förändring, men man visar inte det utåt utan man 
accepterar läget och utför förändringen efter önskemål på bästa sätt. I denna fallstudie 
skulle det innebära att lärarna, oavsett vad de själva tycker om IT-användning i skolan, 
använder digitala verktyg i sin klassrumsdidaktik dagligen och i varje lektion oberoende 
skolämne. 
 
Läroplansmetodens svagheter är främst att förändringar tar tid. För att en förändring ska 
kunna ske fullt ut måste samtliga lärare på skolan anta utmaningen och förändra sin 
klassrumsdidaktik. Ur det synsättet gäller det då istället att se till hur och vad som har 
förändrats samt om det är i riktning mot styrdokumentens direktiv eller inte och vilka 
anledningar och faktorer som föreligger utfallet. Svagheter med intervjun är, enligt Ann 
Kristin Larsen (2009:26-27), i sin helhet att intervjun enbart kan säga hur förändringen 
har skett på just den skola, där deltagarna arbetar, samt hur deltagarna upplever det, och 
därmed, menar Larsen, kan inga allmänna slutsatser dras. Därtill tar Larsen upp 
svagheten kring deltagarnas uppriktighet, då det kan vara svårare att säga sin mening 
ansikte mot ansikte än i ett anonymt frågeformulär. Något sådant upplevde jag dock inte 
under intervjuerna, utan var det något deltagarna undrade, inte förstod eller inte höll 
med om sa de det. 
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Kvalitativa metoder brukar kritiseras för sin överförbarhet. Kritikerna menar att 
metoden är för subjektiv och har prövats på för få personer samt på bara en plats, vilket 
gör den kontextuell (Bryman 2011:355, 368-371). I mitt fall är kontexten, en förändring 
i klassrumsdidaktiken, ett politiskt beslut på nationell nivå. Mina frågor, som kan läsas i 
intervjuguiden (se bilaga 1), och materialet är inte bundna till några få personer på en 
skola, utan kan användas på andra skolor med andra intervjupersoner och inte enbart i 
skolämnet svenska om det behovet blir aktuellt. Däremot kan resultatet bli olika från 
skola till skola. 
 
Därutöver har jag valt semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011:414-415, 419), vilket 
innebär att min intervjuguide har frågor med ett förvalt tema. Det utesluter inte att man 
kan ställa följdfrågor eller omformulera en fråga för att koppla samman dem med något 
som deltagaren har sagt. Deltagaren har också ett brett svarsalternativ med egna ord, 
vilket göra att svaren kan bli mågfasetterat. Intervjun ska utgå från deltagarens 
perspektiv, som är svensklärare i mitt fall. Det innebär att intervjun blir strukturerad på 
ett flexibelt sätt, som är gångbart för överförbarheten. 
 
Ett problem med intervjumetoden är att ha en tilltalande forskning, som lockar 
deltagare, men även att intervjuer tar tid att genomföra och sammanställa. För lärare 
som redan är belastade med arbete kan det vara svårt att finna tid till att ställa upp på en 
intervju i studiesyfte. Än svårare är det vid terminsslut, när alla betyg ska sättas och 
utvecklingssamtal föras. Därtill består intervjuguiden av 24 frågor (se bilaga 1), vilket 
tar tid för deltagarna att besvara. Därefter ska en kvalitativ analys göras, vilken är 
tidskrävande att genomföra.  
 
Däremot är intervjumetoden ett bra övningstillfälle för tillkommande lärare i att kunna 
föra bra och givande samtal med elever som föräldrar, men även med sina kollegor. 
Enligt Sonja Kihlström (2007) måste man, precis som i en intervju, i samtal utgå från 
sin samtalspartners perspektiv med frågor som: Hur tänker barnet/eleven? Vilka 
föreställningar har de om sin omvärld, omkring det som läraren avser att undervisa om? 
(Kihlström 2007:47). På så vis kan man få visshet om hur vederbörande tänker. Med 
liknande frågor vid förädrasamtal eller samtal med kollegor kan man få kännedom om 
deras uppfattningar och hur de förhåller sig till undervisningen och dess innehåll och 
metoder. Vad och hur man själv tänker är inte väsentligt i detta läge, utan det " är 
respondentens uppfattningar och föreställningar som är av intresse […] Därför är det 
bäst om respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet" (Kihlström 
2007:48). Därmed utgår min frågeställning och största delen av intervjuguiden (se 
bilaga 1) från ett lärarperspektiv och deras upplevelser kring IT-verktyg. 
 
En styrka med läroplansmetoden är att man jämför det skrivna ordet och de skrivna 
meningarna med varandra. I detta fall är det tre läroplaner, som berörs, vilka är statliga 
krav på nationell nivå, som berör alla elever och all skolpersonal. 
 
Styrkor med intervjumetoden är möjligheten till följdfrågor och att få djupare och 
utförligare svar (Larsen 2009:26-27) samt vid behov omformulera och förklara frågor. 
Dessa styrkor använder jag mig av vid samtliga intervjuer. Ytterligare styrkor med 
intervjumetoden är att genom lärares upplevelser kommer man bakom generaliseringar 
kring ålder och yrkeserfarenheter för att se andra faktorer till lärares förändrade 
klassrumsdidaktik. Därtill framkommer hur påfallande lärarens egen inställning till och 
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förkunskaper om digitala verktyg, som framträder under intervjuerna, är för 
förändringen. Med dessa styrkor kan man se hur väl det emotionella arbetet har fallit ut. 
 
En stor styrka är dock kombinationen av läroplansanalys och intervjuer, vilka 
tillsammans kompletterar varandra. För det första är läroplansanalysen på nationell nivå 
medan intervjumetoden är på lokal nivå. För det andra är det skrivna i styrdokumenten 
med syfte, mål och ansvar en avspegling av samhällsbehov och statliga krav, som ställs 
mot lärares upplevelser, vilka speglar läroplansförändringens utfall i deras skola. 
 
1.2.2 Urval 
Jag har begränsat intervjuerna till fyra svensklärare på en gymnasieskola i 
Mellansverige med tanke på min utbildnings inriktning och därmed ett egenintresse för 
valt ämne till uppsatsen. Den förste läraren jag frågade om han ville deltaga i min 
studie, hjälpte mig sedan att få ihop de andra deltagarna. Alla deltagarna har olika lång 
yrkesverksamhet. Den kortaste yrkeserfarenheten är på sju år medan den längsta är på 
drygt 30 år. De andra två har förkunskaper inom digitala verktyg, då en alltid har haft 
tillgång till och arbetat med hemdator sen dess begynnelse medan den andra har ett IT-
företag vid sidan om sin lärartjänst. Svagheten i mitt urval kan vara att alla inte har 
yrkeserfarenhet från Lgy70, men samtidigt blir det dess styrka, då distansen i 
yrkeserfarenhet och förkunskaper inom digitala verktyg kommer att ha betydelse för 
dels generationsfrågan, utbildningsfrågan och inställningsfrågan, dels vad deltagarna 
vill förändra med IT-verktyg i skolan och varför. Denna distans kommer att beröras i 
intervjuerna. Distansen i yrkeserfarenhet och förkunskaper inom digitala verktyg 
kommer även vara av intresse, när vederbörandes personliga utveckling berörs i 
intervjun, då den snabba utvecklingen inom IT-sektorn och storsatsning på IT i svensk 
skola borde ha haft en inverkan på deras inställning och klassrumsdidaktik, även om 
man har knappt tio års yrkeserfarenhet. 
 
1.2.3 Etiska övervägande 
Susanne Björkdahl Ordell (2007:21-28) diskuterar etik kring forskning utifrån individen 
och kollektivet. I sina ytterkanter åberopar en individualistisk forskare till varje pris sina 
rättigheter till all information utan någon direkt hänsyn till andra medan kollektiv-
människan ser till kollektivets vinster före sina egna. Därtill menar Björkdahl Ordell att 
etik kan diskuteras utifrån hur forskarens egen värdering av etik och samhälls-
värderingen av etik, där forskningen pågår, påverkar forskningens hantering av känslig 
information och anonymitet. Denna uppsats ser till kollektivets vinster och deltagarna 
som individer, då det handlar om ett förstroendegivande från deltagarnas sida och ett 
förtroendetagande från min sida. 
 
Vidare tar hon upp vikten av att informera deltagarna om studien och att få deras 
samtycke till att vara delaktiga i en forskning, vilket Björkdahl Ordell (2007:24-25) 
benämner forskningskravet. Deltagarna har blivit muntligt som skriftligt informerade 
om denna studie. Detta har tagits i beaktande med skriftlig information, som kan ses 
genom informationsbrevet (se bilaga 2) och samtyckesblanketten (se bilaga 3). 
 
Inom humaniora ska forskningen gynna samhället och  samhällsmedborgarna samt leda 
till samhällsutveckling samtidigt som forskaren ska ta hänsyn till individskyddskravet. 
Individskyddskravet i sin tur består av fyra krav. Förutom de ovan nämnda 
informations- och samtyckeskravet finns konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Konfidentialitetskravet innebär anonymitet för deltagarna, som inte ska avslöjas på 
något sätt medan nyttjandekravet innebär att informationen får bara användas för 
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forskningssyfte. Därmed finns samtyckesblanketten med som bilaga 3, men utan namn. 
Deltagarnas underskrivna samtyckesblanketter och inspelningar finns enbart i privat 
ägo, som enbart har utnyttjats för denna studie. Vidare är lärarna inte utskrivna med 
namn utan med ett nummer, det vill säga lärare 1,2,3, och 4. 
 
1.2.4 Metodernas tillvägagångssätt 
Då det var svårt att finna forskning om klassrumsdidaktik inom skolämnet svenska fick 
både läroplansanalysen och intervjuguiden genomföras mer på ett allmänt plan, som 
kunde inriktas på svenskämnet. Därmed fick läroplansanalysen begränsas till vad 
styrdokumenten tog upp om IT-verktyg i den allmänna delen, för att sedan ställa frågor 
om hur det har varit applicerbart, användbart, påverkande, förändrande och fruktbart i 
skolämnet svenska samt om önskvärd förändring kring IT-verktyg i skolan. Frågorna i 
sin tur inriktas i första hand på digitala verktyg som datorn, vilket inkluderar framför 
allt internet, digitala medier och information, då de är en del av den digitala 
användningen i klassrummet. När benämningen digitala verktyg nämns är det främst 
datorn som åsyftas. 
 
Med läroplansmetoden har jag letat efter specifika ord, som bl.a. beskriver, förstärker, 
försvagar, nyanserar och framhäver information om IT-användning i skolan i den 
allmänna delen av läroplanerna Lgy70, Lpf94, och Gy11. Då texterna delvis var lika 
blev det svårare att finna dessa specifika ord eller lätt att missa dem. Texterna mellan 
Lpf94 och Gy11 var dessutom delvis de samma, vilket gjorde att det var lätt att förväxla 
dem. Det gav följden av behovet att fingranska texterna flera gånger. För att inte missa 
ord och förväxla texterna med varandra gjordes jämförelsen mellan Lpf94 och Gy11 
först och sen jämfördes dem med Lgy70. Detta tillvägagångssätt ger en jämförelse av 
vikt, då det säger en del om samhällets behov och statens krav vid den tid då 
läroplanerna fastställdes, vilket blev tydligast i jämförelsen mellan Lpf94 och Gy11, 
som därefter jämfördes med Lgy70. Det säger också hur skolan är tänkt att vara statens 
förlängda arm ut till folket och dess bildning. Därmed finns en del citat och citatblock 
med i detta underkapitel i Resultat. 
 
Intervjuerna beräknades att ta ungefär 30 minuter, vilket lyckades hållas i alla fall utom 
i ett. Intervjuguidens frågor (se bilaga 1) är ställda mot den litteratur och de källor som 
finns i kapitel 2 Bakgrund. Intervjuproblematiken var att inte bli störda, när intervjuerna 
skulle utföras. Vi löste det med att i två fall satt vi i ett bokat rum i en avlägsen 
skolbyggnad. I de andra två fallen hade vi till vårt förfogande ensam tillgång till 
vederbörande lärares arbetsrum. 
 
Intervjuerna spelades in och skrevs ner. Inspelningen har varit till god hjälp, när 
transkriptionerna gjordes, då man kan missa något, när man skriver. Vidare kan 
opponenten ha missuppfattat eller skrivit fel i sina anteckningar. Anteckningarna får inte 
heller med de betoningar m.m. som kommer med vid en inspelning, vilka kan vara av 
vikt för vad respondenten/deltagaren vill framhäva om sina upplevelser. Varje intervju 
har bearbetats efter Larsens metod (2009:98), där man renskriver intervjun ord för ord. 
Denna förvandling av talspråk till skriftspråk har Steinar Kvale (1997) belyst och säger 
att ”Utskrifter är avkontextualiserade samtal […] En intervju äger rum i ett 
sammanhang, vars rumsliga, tidsliga och sociala dimensioner framträder för de 
deltagande men inte för läsaren av utskriften […] Utskriften är avtemporaliserad; ett 
levande, pågående samtal fryses i en skriven text” ( Kvale 1997:152-153). 
Förvandlingen kan liknas med en transformation av textens liv och egenart till ett 
statiskt objekt för en offentlig studie, vilket är vad jag har gjort med mina 
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transkriptioner för att kunna få svar på min frågeställning. Vidare menar Kvale att 
transkriptionsläsning vanligtvis är trist. Inte bara för sin platta information, utan 
intervjuer ryms av många inkompletta meningar, upprepningar samt utstickningar från 
ämnet. 
 
Kvale (1997:155) säger att en 1-timmesintervju upptar ungefär 5 timmars 
transkriptionsarbete för en rutinerad sekreterare. För mig upptog transkriptionsarbetet 
allt från 4,5 till 10 timmar, vilket gav en krävande transformation. Till det ska antalet 
frågor också räknas, vilket var 24 i mitt fall. 
 
I varje transkription finns alla 24 frågorna med dess svar skrivet direkt efter, vilket 
främjar läsningen och jämförelseprocessen. För att underlätta läsningen av 
transkriptionerna har jag använt mig av olika textfärger. Det jag säger, d.v.s. frågorna, 
följdfrågorna och förklaringar, är skrivet med svart text medan deltagarnas svar är 
skrivet med blå text. Därefter har jag gjort en sammanfattning inom parentes efter varje 
svar med grön text. På så vis är det lätt att urskilja vem och vad som sades i en mängd 
information samt är det lättare att finna samband och särskiljande delar mellan 
deltagarnas svar med en sammanfattning, som dessutom urskiljer sig från övrig 
information med sin egen färg. 
 
Därefter har transkriptionerna ställts mot den litteratur och de källor som finns i kapitel 
2 Bakgrund, för att se hur väl lärarnas upplevelser stämmer med bl.a. forskning och 
teorier samt statliga krav och samhällsbehov. I denna process har en viss datareducering 
(Larsen 2009:98) gjorts, då intervjuer bjuder in till att prata fritt och därmed kan svaren 
tappa fokus på själva frågan och en frågeställning. 
 
1.2.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och relaterbarhet 
Det räcker inte med att frågorna är relevanta för syftet, utan en viss sondering krävs i 
efterarbetet för att enbart få med det relevanta för ens frågeställning. Denna relevans 
kallas för validitet. Validiteten har också höjts genom relevanta omformuleringar och 
förklaringar av frågor samt att följdfrågor har ställts. Det ger, vad Larsen (2009:80-81) 
kallar en flexibel process, som genererar till en validitetshöjning. Reliabiliteten i sin tur 
handlar om uppsatsens tillförlitlighet och noggrannhet, där tillförlitligheten kan mätas 
genom att andra forskare kan utföra en identisk studie med lika utfall (Larsen 2009:81). 
Som det framgick av studiens överförbarhet är inte frågorna knutna till en viss skola 
eller personer, utan är i möjligaste mån öppna frågor och kan användas vid fler tillfällen 
för uppföljning, men även till vidare forskning på andra skolor och med andra 
ämneslärare på samtliga skolstadier. Däremot kan svaren variera, vilket har framkommit 
innan. Vikten av öppna frågor, menar Rienecker & Stray Jørgensen (2009:147-152), är 
att informationen blir mer givande. Öppna frågor inleds med ord som hur och varför. 
Däremot är det svårt i en kvalitativ studie, där intervjumetodens frågor är öppna, 
garantera att varje studies utfall blir lika.  
 
Reliabilitetens noggrannhet finns med, vilket framkom ovan om hanteringen av 
informationen, inspelningen och transkriptionen. Däremot brister generaliserbarheten på 
grund av studiens omfattning, vilket nämndes om metodens svagheter. Istället för 
generaliserbarheten kan man i mindre fallstudier som denna använda sig av 
relaterbarheten. Cecilia Thorsén (2011) skriver att ”Bassey (citerad i Bell, 2006:21) 
menar att det är upp till läsaren, som är under samma omständigheter som råder i 
fallstudien, att avgöra huruvida denne kan relatera till fallstudie. Därför införde Bassey  
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begreppet relaterbarhet och anser att detta är viktigare än generaliseringen i en 
fallstudie” (Thorsén 2011:11), vilket jag skulle ha förordat för denna fallstudie. 
 
1.3 Disposition 
Jag kommer i bakgrunden belysa dels ursprunget till varför digitala verktyg som datorn 
har blivit en viktig del av klassrumsdidaktiken, dels litteratur, teorier och källor, som 
berör ämnet. Därefter kommer Resultat med läroplansanalysen och intervjuerna. 
Forskning kring digitala verktyg har haft stor fokus på skolämnena matematik och 
naturorienterade ämnen (Lundgren 2014:92-95, 169-170). Det ger dels en enahanda 
forskning inom klassrumsdidaktik, dels en svårfunnen forskning inom skolämnet 
svenska. Därmed har jag valt att utföra en fallstudie med begreppet emotionellt arbete, 
som ställs mot liknande forskning. Det innebär att jag har koncentrerat mig på lärarnas 
inställning till digitala verktyg, hur de har valt att arbeta med digitala verktyg i sin 
undervisning, vilket stöd och utbildning de har fått och genomgått samt hur de anser att 
man bör handskas med digitala verktyg och vad som krävs för att man ska kunna 
använda digitala verktyg på rätt sätt. Med det vill jag visa att inställningar till saker och 
ting, i detta fall lärares inställningar till digitala verktyg, bestämmer till en del utfallet 
och att stöd och utbildning bestämmer till en del. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden består av tre avsnitt. Avsnitt 2.1 är en sammanfattning av vad man 
internationellt sett genom FN har arbetat fram om IT-teknikens genombrott och dess 
tänkta införlivning i undervisning och utbildning. Genom denna sammanfattning 
synliggörs hur internationella och nationella intressen går i linje med varandra. I avsnitt 
2.2 presenteras tre teorier för att belysa olika synsätt på vad didaktik är och hur det på 
bästa sätt används i skolan. Slutligen tas i avsnitt 2.3 digitala verktygs införande, utfall 
samt förändringsbehov och -arbete i skolan upp. 
 
2.1 UNESCO 
År 1945 den 16 november bildade FN organet Unesco, The United Nations 
Organization for Education, Science and Culture, för sina medlemsländer (Unesco a 
20151201, Unesco b 20151201) vars uppgift är att: 
 

• ”sprida goda exempel t ex att ge råd till regeringar om utbildningssystem, 
och att bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar, 

• att samla in, analysera och publicera statistik, 
• ge medlemsländerna en plattform för förhandlingar om dokument som 

anger gemensamma regler och visioner, som t ex konventioner, och 
• att fungera som informations- och dokumentationscentrum” (Unesco a 

20151201). 
 
Ett dokument, som UNESCO (2011) har utarbetat, är Media and information literacy. 
Curriculum för teachers, och ska fungera som ett ramverk för skolor både till lärare i 
verksamheten och blivande lärare under utbildning. Syftet med UNESCOs ramverk är 
att varje medlemsland ska författa ett eget obligatoriskt ramverk efter sitt lands 
förutsättningar, behov och skolsystem, då UNESCO  anser att ”framtidens lärare måste 
bli mer medie- och informationskunniga. Denna kunskap menar man kommer att krävas 
om lärarna ska kunna hjälpa eleverna att bli informerade, engagerade och demokratiska 
samhälls- och världsmedborgare” (Carlsson 2013:15, 8-9). Den bakomliggande orsaken 
till detta kunskapsbehov inom medie- och informationskunnighet menar FN vara: 
 

… media and information literacy som en grundläggande mänsklig och 
medborgerlig rättighet i en allt mer digital och global värld. Något som man menar 
främjar ökad social integration – att vara delaktig i samhället. Media and 
information Literacy är också en mycket viktig del i arbetet för att stärka 
yttrandefriheten, informationsfriheten och pressfriheten i världen […] Syftet är att 
stärka kunskapen om medier i dagens kommunikationssamhälle utifrån ett 
medborgar- och demokratiperspektiv. 

(Carlsson 2013:8-9) 
 

Med detta citat blir det tydligt att utbildning om och i IT-verktyg anses vara viktigt för 
dagens och framtidens lärare. Att skolor satsar på kontinuerlig fortbildningar för sina 
pedagoger och att universitet som tillhandahåller pedagogiska utbildningar och 
lärarutbildningar har praktiska utbildningar om och i IT-verktyg för sina studenter är av 
stor vikt för kommande pedagoger. Det är inte bara en satsning på studenterna och 
personalen i fråga, utan i slutändan även för eleverna. 
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2.2 Teorier 
De tre teorierna som tas upp är läroplansteorin med ett sociokulturellt lärarperspektiv, 
konstruktivismen och den komplementära teorin. 
 
2.2.1 Läroplansteorin 
Lundgren (2014:92-95, 169-170) skriver att läroplansteorins historia började i ämnena 
matematik och svenska på 1960-talet för att kunna koppla samhällsbehoven med 
kunskapsbehov. Åldersgruppen var de tre sista skolåren. Teorin utökades senare till att 
inkludera även samhällskunskap, fysik och kemi. Vidare säger Lundgren (2014:211-
217) att läroplansteorin utvecklades till ramfaktorteorin, som använder faktorer som 
bakgrund, kön och motivering i resultatsjämförelser. Teorin ser även till vilka ramar 
[förutsättningar], t.ex. tidsaspekten och elevförkunskaper, en undervisning har för att nå 
ett önskat resultat. Därefter utvecklade den engelske lingvisten och sociologen Basil 
Bernstein läroplansteorin till att omfatta samspelet mellan samhällsstrukturen med sin 
produktion och maktens och kontrolleringens formgivning och vidmakthållning via 
läroplaner. I samma anda skedde en envägsriktning inom forskningen, där matematik 
och naturorienterade ämnen stod i fokus (Lundgren 2014:168-170). Man ansåg att dessa 
skolämnen var framtidens kunskaper och världstävlingen om dessa ämneskunskaper 
hade satts igån. Denna världstävling har djupa spår i dagens läroplaner och forskningen 
över lag, som kan sammanfattas med att “Läroplansforskningen har alltid följt 
utbildningens samhälleliga roll och funktion. Ytterst handlar skolans mål, innehåll, 
undervisning och resultat om hur samhällelig makt utövas” (Lundgren 2014:218). 
 
2.2.2 Konstruktivismen 
De digitala verktygen har nu funnits med i skolvärlden i ungefär tjugo år och del 
forskare anser att de digitala verktygen är bra för lärandet i alla åldrar. De främsta 
förespråkarna för det antagandet är matematikern och AI-forskaren (Artificiell 
Intelligens) Seymour Papert och Paulo Freire, professor i pedagogik. Papert ser skolan 
som en stenålders organisation, som hindrar och håller tillbaka elevers potential till egen 
tillägnan av kunskaper (Säljö & Linderoth 2002:33). I en debatt med Freire berättade 
Papert om sin inställning till skolans ”learning by being told”(Papert 151215), där 
barnen ska acceptera vad de blir lärda istället för att barnen själva ska upptäcka, finna 
och skapa sin egen kunskap. Verktygen för det är digitala, menade han. Freire menade 
att istället för att avveckla skolan, skulle man modifiera skolan och poängterade behovet 
av komplettering och radikalisering i skolan och dess struktur. Han menade också att 
behovet i sig styrdes av den sociokultur skolan verkade i, av och för. Därtill kom Freires 
dialogpedagogik (Lundgren 2014:102) på 1960-talet, vars utgångspunkt är barnets 
erfarenheter och kunskaper, och fick ett inflytande i den svenska förskolan. Med 
dialogpedagogik menas att lära genom samtal och i skolans värld är det samtal mellan 
lärare-elev (Nationalencyklopedi 160120). Således kan man säga att dialogpedagogiken 
bygger på den sokratiska dialogen (eller samtalet) (Lungren & Säljö 2014:32). 
Skillnaden är att Freire tar med samhällsbilden som en påverkansfaktor i sitt samtal. 
 
2.2.3 Den komplementära teorin 
En kritik till konstruktivismen är den komplementära teorin, som genomsyras av lärarna 
och forskarna Gerd B Arfwedson och Gerhard Arfwedsons text (2002), vilka skriver om 
didaktik ur ett lärarperspektiv. De vill framhålla olika teoriers: 
 

komplementära betydelse. Ingen av dem är ensamt tillräcklig, båda har sina 
svagheter och risker. Att välja och renodla undervisningsmetoder i enlighet med ett 
enda teoretiskt synsätt leder som sagt dessutom lätt till att eleverna finner 
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lektionsarbetet likformigt och därmed enformigt […] metoden har ingenting att 
säga om vad som ska väljas och varför. Metoder är inte skolans innehåll. 

(Arfwedson & Arfwedson 2002:86, 85, författarnas kursivering) 
 
Med det vill de göra skillnad på undervisningens teorier och praktiker. Bara för att det 
finns en teori innebär det inte per automatik att teorin alltid blir praktikens utfall. Deras 
underton säger att man lägger för mycket tid och energi på metoderna istället för 
innehållet, som de anser är viktigare än metoderna. Metoderna är till för att skapa 
variation, flexibilitet och stimulans och inte vara ledande, målet eller syftet i eller med 
undervisningen (Arfwedson & Arfwedson 2002:49, 60-87). 
 
2.3 Digitala verktyg i skolan 

Digitala verktygs införande, utfall och förändringsbehov och -arbete i skolan har 
koppling till samhällsutvecklingen. För att förstå den svenska samhällsutvecklingen lite 
bättre kan Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, Göteborgs universitet, nämnas 
som skriver att: 
 

Arbetaren har blivit processtekniker och operatör, och det traditionella manuella 
arbetet har i betydande utsträckning ersatts av övervakning och styrning av 
tillverkningsprocesser […] En teknisk och social revolution som av det slag som 
utmärkte föregående århundrade, måste också innebära att såväl människors sätt att 
lära som vad hon lär sig förändras i olika avseenden. 

(Säljö & Linderroth (red) 2002:13-14, författarens kursivering). 
 
För individen innebär det att dennes kunskaper och färdigheter är bara en liten del av 
vad kollektivet – samhället, experter m.fl. – innehar, vilket skapar specialisering och 
arbetsfördelning. Denna utveckling menar Säljö (2002:16) krävs för att dagens svenska 
kunskapsnation skulle kunna uppstå och bestå. För skolans del innebär denna 
samhällsutveckling att kunna bistå med kunskaper och färdigheter, som är breda i sin 
utformning, men är huvudkomponent i skilda delar i en bestående utveckling. En del av 
dessa kunskaperna har människan materialiserat genom att skapa artefakter (konstgjorda 
föremål) som datorn, miniräknaren och telefonen. I ett informationssamhälle, som 
Sverige, har datorn blivit en central och viktig artefakt, som bland annat kan lagra all 
information åt människan. Med det behöver människan inte bara läs- och 
skrivfärdigheter för att förstå information, utan även kunskaper och färdigheter om var 
och hur informationen kan finnas samt hur den ska tolkas och organiseras i den digitala 
världen med de digitala verktygen i sin hand (Säljö & Linderoth (red) 2002:16-17, 22-
23). 
 
2.3.1 Forskning kring tänkande och lärande 
Flera svenska forskare har utmanat konstruktivismen genom egna studier. Några av de 
studierna är "Vad ska man ha den till då? Om konstruktionistisk teknologi och lärande i 
skolans värld" (Lilja & Lindström 2002), "Undervisning och /eller underhållning" 
(Almqvist 2002), "Interaktivitet och hypertextualitet? Om digital kommunikation och 
digitala läromedel" (Anderhagen, Selander & Svärdemo-Åberg 2002), vilka forskar 
kring tänkande och lärande i en digital värld. Det de alla kommer fram till är att digitala 
verktyg som datorn inte höjer elevernas lärande samt att programmen och utbudet inte 
är gjort för skolans behov eller krav. Mycket av utbudet är till stor del för nöjes skull 
och lustfyllt. Det senaste utbudet med den inriktingen, vilket väntas komma till 
försäljning till sommaren 2016, är Google cardboard, som är en smartphone i en 
papplåda med tillhörande glasögon. Med detta nya digitala verktyg kan eleverna 
uppleva 3-dimensionella virtuella vistelser på olika platser i världen (Hedman 2016). 
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Vidare är resultaten de samma oberoende ålder (Lilja & Lindström 2002:33-58; 
Almqvist 2002:77-96; Anderhagen, Selander & Svärdemo-Åberg 2002:166-189). I 
likhet med den komplementära teorin påpekar Säljö att digitala verktyg ska ses som ett 
komplement till den traditionella klassrumsdidaktiken och pedagogiken och säger: 
 

Under de gångna decennierna har vi sett en hel del mer eller mindre våldsamma 
överdrifter om hur informationstekniken skulle komma att revolutionera lärandet, 
riva klassrummen och göra skolan onödig […] Oftast har dessa överdrivna och helt 
okritiska förutsägelser om teknikens välsignelser spridits av personer som haft 
tämligen grunda insikter i de villkor under vilka skola och utbildning arbetar. 

(Säljö & Linderoth (red) 2002:19) 
 
Citatet talar inte bara för en snedvriden syn på tekniken, utan även hur synen har 
påverkats av både en kommersiell och naiv inställning till tekniken som datorerna. 
 
Idag talas det inte så mycket om datorn som lösningen på elevers dåliga kunskaper och 
betyg. Istället riktas uppmärksamheten på hjärnforskningen, som har kommit fram till 
att elever presterar bättre om de rör på sig mer (Grybe & Derwinger 2015). I Lärarnas 
Riksförbunds tidskrift "Skolvärlden" (3.16) handlar artiklarna "Fysikens lagar" 
(Hedman 2016), "Full fart på lektionen" (Stridsman 2016), "Undervisa utanför 
väggarna" (Stridsman 2016) samt "Avkodning för `gråzonsbarnen´" (Dahlbom 2016) 
om hur rörelseaktiviteter på olika sätt höjer elevernas kunskaper i matematik, 
naturorienterade ämnen och läsförståelse. Läsförståelsen tros, enligt forskaren Ronny 
Karlsson (2016), inte vara svårt att åtgärda. Han menar att förutom Bravkod, 
träningsmaterial om avkodning, handlar det om att läsa mycket, både på fritiden och i 
skolan. Han säger att "Förr tragglade alla läslistor, det gör man inte idag. Sedan har man 
på tagit bort möjligheten för lärare att jobba en till en med eleven. Föräldrar har slutat 
att läsa för sina barn. Många nya tekniska prylar konkurrerar med läsningen" (Dahlman 
2016). 
 
2.3.2 Det flippade klassrummet 
Om IT-sektorns överlevnad efter sin kris kan sägas vara sin stora säljmarknad inom 
skolväsendet kan bli svårt att bevisa, men de har marknadsfört sina IT-varor med att 
människans lärande uppnår en markant förbättring med högt resultat. Denna 
marknadsföring har gjorts trots att de olika digitala verktygen inte är konstruerade för 
att bemöta skolans, lärarnas eller elevernas behov och krav (Säljö & Linderoth (red) 
2002:18-19). Idag finns det material utlagt på nätet att ladda hem gratis. Ett material av 
den karaktären är readtheory.com för engelska. Ett annat är digitala böcker, som kan 
lånas gratis på stadsbibliotekens hemsidor, vilket kan vara bra för att träna text- och 
läsförståelse i svenska. Ett tredje material kan vara kartor på nätet för historia. Ett 
visuellt material till de flesta ämnena är Youtube (google.se 2016-03-18). Material som 
dessa är bra komplement till skolundervisningen, men inget en lärare kan bygga sin 
undervisning på. Därtill har inte lärarna fått någon utbildning av vikt för att kunna 
bemästra eller använda sig av de digitala verktygen och inte heller hur denna kunskap 
och dessa färdigheter ska läras ut till eleverna. Denna problematik har högstadieläraren 
och föreläsaren om digitala arbetssätt Sara Bruun skrivit om. 
 
Bruun (2015) berör två huvudområden. Det ena är undervisningens förändring från en 
traditionell till en alternativ metod med tips, länkar och boktips om olika digitala 
verktyg, d.v.s. olika förändringsinnehåll. Det andra är hur en medarbetare och en chef 
eller skolledning bör hantera/tillmötesgå en förändringsprocess. Frågor Bruun (2015:33-
38) menar att man måste ställa sig är vad, var, när, hur, varför och för vem de digitala 
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verktygen används, då användningen av digitala verktyg innebär en fundamental 
förändring i sin klassrumsdidaktik, vilket Bruun benämner ett flippat eller omvänt 
klassrum (2014:30-54). Här görs många informationsmoment via datorn, vilket gör att 
eleverna kan hämta, arbeta med och återgå till informationen flera gånger, pausa när de 
behöver samt arbeta i sin takt och efter sina behov. Med det måste läraren kliva lite åt 
sidan och lämna sin traditionella centrala plats i klassrummet. Bruun menar att man inte 
bara ska förändra sin klassrumsdidaktik och arbetsstruktur bara för förändringens skull, 
utan att man ska flippa det som ger en mertid och lösgör en från tavlan. 
 
Innan man påbörjar en förändringsprocess menar Bruun (2014:39-40) att likväl lärare 
som rektor eller skolledning bör tänka på vad förändringen ska ge för utfall. Läraren bör 
fråga sig: Vart är jag på väg? Vart vill jag komma? Varför vill jag det? Hur ska jag 
genomföra det? Hur ser mina förutsättningar ut? Vad krävs för att jag ska kunna gå 
vidare? För rektorns del är det själva grundinställningen till digitala verktyg som bör 
förändras. Bruun säger att många rektorer tror att eleverna ska finna skolan vara skoj 
och att deras skolresultat blir bättre bara av att de införskaffar datorer och surfplattor. 
Istället bör frågorna: Varför ska vi använda digitala verktyg och till vad? Vad vill vi ska 
ske genom att vi arbetar mer med digitala verktyg?, ställas. För en förändringsprocess 
som digitala verktyg i klassrumsdidaktiken är det av vikt att rektorn avsätter tid för 
Hur-frågan och inte lägga till tid, som ska ledas av vederbörande rektor med distinkt 
mål och syfte. 
 
2.3.3 Digitala verktygs kritik 
Förutom utbildning krävs en medvetenhet om vad användning av digitala verktyg har 
för kritik. En kritik, menar Arfwedson & Arfwedson (2002:34-40, 110-112), är när 
eleverna själva ska konstruera sin kunskap genom t.ex. egen problemlösning. Eleverna 
utvecklas inte något nämnvärt, eftersom de utgår från sina egna erfarenheter och inte 
utgår ifrån ett nytt perspektiv med ny information, som läraren med sin kunskap och 
sina färdigheter kan/bör/ska bistå med. En annan kritik är att eleverna inte blir sedda 
och uppmärksammade av läraren personligen, då läraren inte hinner med att leva upp till 
alla krav och behov från styrdokument och elever. Den tredje kritiken, menar 
Arfwedson  & Arfwedson, är när olika skolundersökningar, -granskningar och 
nationella prov rapporteras med dåliga resultat trots storsatsning på teknik måste någon 
skuldsättas, vilket allt som oftast blir skolan och lärarna. Därtill skriver Säljö (2002:20) 
att lärarna i synnerhet anses vara ovilliga, oförmögna och okunniga för sitt yrke, 
förändringar och alternativa metoder som digitala verktyg, då skolan och dess 
pedagoger inte har lyckats införliva digitala verktygs vinster i den utsträckning som är 
möjlig. John Steinberg, fil.dr i pedagogik, säger att: "Många gör misstaget att förlita sig 
på digitala läromedel istället för att se det som ett komplement i undervisningen" 
(Stridsman 2016). Vidare menar han att mycket ansvar och arbete läggs på lärarna kring 
digitala verktyg, då "verktygen ska lagras, laddas och lagas och lärarna ska ha koll på 
digitala läromedel" (Stridsman 2016). Med andra ord är det lärarnas uppgift att finna, 
forma och bevara digitala verktyg, vilket tar mycket tid i anspråk för lärarna. 
 
2.3.4 Ändamålsenliga digitala verktyg 
En tredje sak att nämna om digitala verktyg i skolan är det uteblivna kunskaps- och 
erfarenhetsutbytet mellan lärare och forskning, för att komma fram till bl.a. vilka 
digitala verktyg som är ändamålsenliga med skolans krav och behov. Utbytet är av vikt, 
eftersom beslutsfattare som politiker och skolledning följer till en del av vad 
forskningen kommer fram till, vilket framgår tydligt i läroplaner, då det står 
"Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket 
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2011:5). Då är det inte fel om dem forskningen berör, som lärarna i detta fall, är med 
och får med sitt perspektiv i forskningen. I bl.a. Tyskland, USA och Storbritannien finns 
detta samarbete, vilket har givit dem förslag av en mer verklighetsförankrad karaktär 
och anpassning, som då också har blivit lättare för lärarna att verkställa i sin 
skolverksamhet (Arfwedson & Arfwedson 2002:48-49). Arfwedson & Arfwedson 
poängterar två saker kring detta samarbete. Det första är att det är bättre om forskare 
och skolbyråkrater talar med lärarna istället för till dem. Det andra är att förändringar är 
lättare att verkställa om man vet hur man ska förändra än om man får reda på vad och 
att något/någon ska förändras. Men detta kräver också att förändringen är ”realistiskt 
hänsynstagande till undervisningens begränsade ramar, med tydliga exempel och med 
chans till förövning” (Arfwedson & Arfwedson 2002:48, författarnas kursivering). 
 
2.3.5 Förändringsarbetets Hur-fråga och Vad-fråga 
Förändringarnas hur kontra vad benämner David L. Smith & Terrence J. Lovat 
(1996:113, egen kursivering) för förändringsprocess kontra förändringsinnehåll. De 
menar att det inte är fruktbart att diskutera förändringens innehåll förrän man vet vilken 
förändringsprocess det handlar om, då processen bestämmer innehållet. Ändå är det 
oftast så, enligt Arwedson & Arfwedson (2002:57-60), att olika beslutsfattare börjar 
med processinnehållet. Tydligast blir de olika styrdokumenten, som säger vad skola, 
lärare och elev ska göra, uppnå och vidareutveckla, men inte hur. Vidare säger Smith & 
Lovat att en förändringsprocess kan handla om dess snabbhet, omfattning, betydelse, 
varaktighet och inriktning. Generellt sett sker dagens förändringar bara fortare i större 
omfattning av mer betydelse i motsats till den korta varaktigheten. En förändring för 
med sig en turbulens, eftersom: 
 

Förändringar är en utmaning mot människors känslor, inställningar och invanda 
arbetssätt. Starka känslor kommer i omlopp. Dessa känslor innebär i sig 
förändringar. De är både positiva och negativa. Förändringar innebär att ens egen 
förmåga och personliga egenskaper värderas, vilket kan bli ganska otäckt. Känslor 
av detta slag måste effektivt kunna tas om hand om förändringsarbetet ska bli 
framgångsrikt. Sker inte detta blir sannolikt förändringarna inte särskilt långvariga 
[…] Den andra viktiga aspekten på förändringar är att de innefattar konflikter. 

(Smith & Lovat 1996:114-115, författarnas kursivering) 
 
En arbetsgivare, chef eller ledning, som utför någon form av förändring, kan inte vara 
konflikträdd. Innan förändringen genomförs måste de vara fullt medvetna och beredda 
på att känslor utfall och att konflikter kommer att uppstå, som de både måste och kan ta 
itu med. 
 
2.3.6 Förändringsarbetets processledning 
Processledaren Margareta Ivarsson (2015) menar att det finns tre översiktliga 
förändringsstrategier att tillgå som ledning, chef eller rektor; toppstyrd, representativ 
och delaktig. En toppstyrd strategi används när organisationen ställs inför ett större hot, 
som kräver direkta ingripanden. Den representativa strategin har ett ombud från 
kollektivet/kollegiet, som förmedlare mellan lärare-organisation/ledning eller rektor. 
Med den delaktiga strategin är alla berörda delaktiga i förändringsprocessen. 
 
Även om den delaktiga strategin tar längre tid är denna strategi att förorda vid ett 
förändringsarbete som digitala verktygs införande i skolan, då vinningarna är fler. 
Vinningarna är i form av engagemang, erfarenheter med ett samarbete mellan hierarkier 
respekteras och används samt en negativ inställning till förändringar motverkas, vilket 
blir tydligare av Ivarssons (2015) punkter över anledningar till ett misslyckat 
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förändringsarbete. Punkterna är att de involverade inte uppfattar problemet, ledningen 
(chefen eller rektorn) är otillräckligt engagerade i arbetet, otillräckliga kunskaper i 
processledning, stöd och uppmuntran finns ej, medarbetarnas (lärarnas) kunskaper och 
erfarenheter efterfrågas inte. Därtill existerar inte läromiljöer, utan det är information till 
medarbetarna istället för en diskussion med dem. Ser man till orsakerna till 
medarbetarnas ovilja till förändringar kan dessa handla om deras vanor, trygghet, 
ekonomi, grupptröghet (osämja eller inte vara överens om olika policys), känsla av hot 
mot deras auktoritet som ledare och expertis (Ivarsson 2015). 
 
2.3.7 Skolverkets undersökning om lärares förändringsmottagande 
Med skolreformer följer en förändringsprocess. Under denna process sker en hel del 
arbete, som får ett visst utfall. Skolverket har gjort en undersökning om hur lärare 
mottog förändringen med Lgr11 och Gy11 med inriktning på högstadielärare. Deras 
upplevelse av förändringen i stort var bl.a. att bedömning, betyg och nationella prov 
upptog största delen av kollegiets diskussioner (Skolverket 2015), vilket dels talar för 
hur resultatinriktat det nya skolsystemet är, dels att Hur-frågan kring digitala verktyg 
kommer på skam och ”glöms” bort. 
 
Sammanfattningsvis har litteraturen ovan behandlat datorn som dels en viktig artefakt 
för att lagra, finna, forma och bevara information i dagens informationssamhälle , dels 
ett förändringsarbete, där utbildning, kontinuerlig fortbildning samt stöd och ledning 
från rektor och skolledning är av vikt för dess genomförande, utfall och varaktighet. 
Inställningen till digitala verktyg som datorn har svängt från konstruktivismens 
hyperboliska positiva inställning och datasyn som en mirakelmaskin för ett livslångt 
lärande till dagens realism som ser datorn som en komplementär metod i 
klassrumsdidaktiken. Svensk forskning kring tänkande och lärande i en digital värld 
visar att datorn inte höjer elevernas lärande. Idag pratas det mer om att rörelseaktiviteter 
ökar elevers kunskaper. Därtill är mycket av utbudet och programmen inte avsedda för 
skolans ändamål, utan är mest för nöjes och lustfylldhetens skull. De digitala verktyg 
och material, som skulle kunna tas in i undervisningen för ett pedagogiskt ändamål, är 
lärarnas ansvar att finna och forma för sin undervisning och ämne. Datorn som artefakt 
har gjort avtryck i läroplanerna som Gy11, vilket kräver ett förändringsarbete kring 
införandet av dator i skolan. Därmed är det av intresse för hur lärare upplever denna 
förändring i sin vardag på skolan och i klassrumsdidaktiken. 
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3 Resultat 

Resultatet består av två delar. Jag börjar med att jämföra tre läroplaners allmänna delar 
med varandra; Lpf94 med Gy11, som sedan jämförs med Lgy70. Val av läroplaner 
beror dels på skillnaden de mellan, dels är det Gy11, som är gällande idag. Därefter 
följer mina intervjuer med lärare på en gymnasieskola.  
 
3.1 Läroplanerna Lpf94, Gy11 och Lgy70 
Med regeringens uttalande år 1991 klargjordes det att Sveriges tid som ett industriland 
var slut och nästa samhällsutveckling var på väg in – kunskapsnationen Sverige -, där 
teknik och information stod i centrum. För att den utvecklingen skulle kunna bli möjlig 
krävdes nya läroplaner och det svenska skolväsendet har från regeringens utsaga 
genomgått två läroplaner för varje institution; Lpf94 och Gy11 för gymnasiet och 
Lpo94 och Lgr11 för grundskolan. I Lpf94 märks skolans behov av datorisering och IT-
utveckling av samt hur det påverkar kraven på eleverna, då det i skolans uppdrag skrivs: 
 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 
förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att 
tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativa. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att 
tänka och arbeta. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen 
och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt 
att arbeta. Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande 
[…] Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. 

(Skolverket, 1994: 5) 
 
Med detta nya uppdrag blev det tydligt att skolan inte längre skulle förmedla kunskaper 
i samma utsträckning som tidigare, utan att eleverna själva med kritiska ögon skulle ta 
reda på kunskaperna med hjälp av det nya verktyget datorn. De ska här lägga grunden 
för ett livslångt lärande och få utveckla sin initiativ- och ansvarsförmåga samt 
problemlösning enskilt som i grupp. Elevernas kunskapshämtning uttrycks i läroplanens 
uppnåendemål för gymnasieskolan, där framför allt tre honnörsord kan läsas; medier, 
informationsteknik och kunskapssökande, medan lärarens undervisning ska baseras på 
utforskning, nyfikenhet och lust att lära utifrån varje elevs olika förutsättningar, 
erfarenheter och behov, för att varje elev ska kunna utveckla eller vidareutveckla sitt 
skapande och brukande av allehanda hjälpmedel (Skolverket, 1994:10-12). 
 
Jämte Lpf94 kan Gy11 ställas för att se hur skolans uppdrag har utvidgats, för att 
även innefatta: 
 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla 
omfattas av […] Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 
lärandet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. 

(Skolverket, 2011:6-7) 
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Skolans utvidgade uppdrag syns med de ökade kraven i både kunskaper och uppfostran. 
Kunskaperna för livslångt lärande har nu en grund, som ska stärkas, medan man med 
Lpf94 skulle lägga grunden för ett livslångt lärande. Vidare ska inte bara värden 
överföras till varje elev, utan även grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter. Det talar för vilket informationssamhälle vi har idag, där datorn 
har en central plats för informationssamling. Därtill har Lpf94s honnörsord blivit 
underliggande krav till Gy11s honnörsord; entreprenörskap, företagande och 
innovationstänkande, vilket kräver goda kunskaper i initiativ-, ansvars- och 
arbetstagande både i grupp och enskilt (Skolverket.se, 151127), där skolan får en central 
plats för detta uppdrag. Detta innebär att staten vill att så många som möjligt ska bli 
småföretagare, vilket i dagens informationssamhälle kräver goda kunskaper i IT-teknik, 
då administration idag till största del sköts med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. 
Därtill finns all form av bokföring (körjournaler, sjukanmälningar, Babskvitto m.m.), 
som också redovisas via olika tekniska apparater och system (GPS, dator, Babsmaskin 
m.fl.). 
 
För att kunna ta emot och förmedla kunskaper, text och information, som krävs för ett 
entreprenörskap i ett informationssamhälle, blev elevernas språk- och  kommunikations-
kunskaper mer uttalat i läroplanerna. I Lpf94 mål att uppnå står det att: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller 
specialutformat program […] kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens 
språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier […] 
kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv och för 
fortsatta studier efter genomgången grundskola […] Läraren skall […] organisera 
arbetet så att eleven […] får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

(Skolverket, 1994: 10-11) 
 
Elevernas språkkunskaper kräver nu att man inte bara hör och förstår, utan att de 
obehindrat kan använda både det svenska och engelska språket privat som offentligt för 
nytta som nöje. I Gy11 har kraven ökats till att: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev […] kan använda sina kunskaper som redskap 
för att – formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, – reflektera 
över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, – kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden, och – lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 
[…] kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje […] kan använda bok- och 
bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande […] Läraren ska […] organisera och 
genomföra arbetet så att eleven … får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. 

(Skolverket, 2011:9-11) 
 
På gymnasiet räcker det inte med att vara en aktiv lyssnare, läsare och idéspruta, utan 
här ska eleven även kunna analysera, reflektera och kritisera information samt ha 
kunskaper i problemlösning och informationssökning för nytta, nöje och 
egenkännedom, som inte bara ska kunna finnas via tekniska hjälpmedel, utan även via 
bok och bibliotek. Vidare har Skolverket lagt till modern teknik, d.v.s. det duger inte 
med vilka tekniska hjälpmedel som helst, för att eleven anses kunna kommunicera, 
skapa, lära och söka kunskap. Därtill har ordet verktyg – modern teknik – fått en 
samarbetare; ordet redskap som är elevernas kunskaper, där dessa två begrepp ska 
samverka i elevens vardag i skolan som på fritiden. 
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I jämförelsen mellan Lpf94 och Gy11 framstod en del likheter, vilket talar för att man 
redan med Lpf94 hade ändrat skolans syfte, mål och ansvarsområden i linje med Gy11. 
Jämför man skolans respektive lärarens ansvar jämte elevens utveckling ser det ut i 
första ögonkastet som att skolan gör det mesta, men i praktiken är det lärarens ansvar att 
Skolverkets förordningar och läroplaner uppfylls, vilket kan utläsas i de olika ämnenas 
kunskapskrav, centrala mål och syfte (Skolverket 2011). Att Sverige idag är ett 
kunskaps- och informationssamhälle kan inte förnekas och därmed har de olika 
minoritets- och majoritetsregeringar med olika ideologier lyckats över tid att skapa en 
kunskapsnation. Detta faktum blir än tydligare om man belyser Lgy70, där man finner 
markörer för ett industrisamhälle med en snävare uppfattning om vad som är kunskap 
och hur och var man får sin kunskap ifrån: 
 

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har 
till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i 
samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor och till 
dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. 

(Skolöverstyrelsen,1970:10) 
 
Här har läraren fortfarande kunskapshegemoni, som denne ska förmedla till sina elever, 
vars färdigheter ska övas. Att vi befinner oss i ett tänk färgat av industrialismen kan 
utläsas av citatets adjektiv; harmoniska, dugliga och ansvarsfulla, vilket säger att staten 
ville ha lugna, lydiga, arbetsamma arbetare, som inte ifrågasatte arbetsgivaren, utan var 
denne lojal. 
 
Vidare i texten finns krav på: 
 

Goda kunskaper och allmän förmåga att använda kunskapskällor […]  utveckla ett 
självständigt och kritiskt betraktelsesätt […] eleverna bör redan från början vänja 
sig vid en undersökande inställning till de kunskaper och den information som 
erbjuds dem inom och utom skolan […] ge de specialförberedelser som eleverna 
önskar och behöver. Att helt låta var och en förverkliga sina intressen är dock inte 
möjligt. De personliga önskemålen måste vägas mot varje skolenhets resurser och 
organisatoriska spelrum och de krav på förberedelser som ställs av samhälle och 
arbetsmarknad. 

(Skolöverstyrelsen, 1970:12-13) 
 
Eleverna ska använda sig av och betrakta den information, som redan finns och är 
känd, med goda kunskaper och allmän förmåga och inte komma med någon ny kunskap 
på ett vetenskapligt sätt för ett livslångt lärande, som dagens elever ska göra. Däremot 
ansåg Skolöverstyrelsen att: 
 

Det är en viktig uppgift för gymnasieskolan att bygga vidare på vad grundskolan 
gett eleverna av allmänna kommunikationsfärdigheter. En central uppgift är därvid 
att utveckla deras språkliga uttrycksmedel. Att sakligt och klart på det egna språket 
ge uttryck för sina tankar såväl muntligt som skriftligt är färdigheter som måste 
utvecklas […] För att de skall kunna ta ställning till många av de problem som 
berör både dem själva och samhället är det betydelsefullt att gymnasieskolan ger 
tillfälle till teknisk och naturvetenskaplig orientering. 

(Skolöverstyrelsen, 1970:13) 
 
Denna kommunikationsförmåga är i riktning mot dagens, men ändå med en stor skillnad 
vad nyttoaspekten bekommer, för här ska eleverna bara ges tillfälle till att orientera sig 
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med tekniken till skillnad mot dagens elever, som har modern teknik som verktyg. Med 
denna jämförelse syns den diametrala skillnaden på kunskapskraven och nyttoaspekten 
samt för vem kunskap sökes, finnes och utvecklas för i gårdagens industrisamhälle och 
dagens informationssamhälle. Ett informationssamhälles krav på ständiga förändringar, 
både i organisationen och för samtliga personer som verkar där (all personal och 
eleverna), kan utläsas i Gy11, när Skolverket säger att ”Skolans verksamhet måste 
utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten 
ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, 
utvecklas och utvärderas” (Skolverket 2011: 8). 
  
3.2 Intervjuerna 
Jag har intervjuat fyra lärare och istället för deras namn kommer jag att benämna dem 
för lärare 1, 2, 3 och 4, vilket följer vederbörandes intervju och svar, när de behöver 
specificeras. För att läsa intervjuguiden se bilaga 1. Frågorna är ställda utifrån den 
litteratur och forskning jag har använt i Bakgrunden, då forskning om klassrumsdidaktik 
i skolämnet svenska är smalt. Texten nedan kommer att följa den ordning avsnitt 
Bakgrund är skriven samt min frågeställning är ställd, som jämförs med deltagarnas 
svar. 
 
Den kunskap, som efterlyses både i samhället på nationell som internationell nivå och i 
läroplanerna, med datakunskaper, informationssökning och kritisk läsning, har dock inte 
lyckats införlivas fullt ut. Framför allt inte elevernas datakunskaper, då elever i många 
fall inte ens har basala datakunskaper som att lagra information. Denna brist uppgav alla 
fyra lärarna, varav tre av dem önskade ett återinförande av data som ämne i gymnasiet. 
Lärare 1 upplevde elevernas dataanvändning som "sporadisk och ostrukturerad ... man 
hör folk dillar om studieteknkik ... lär dem att man ska sitta i ett lugnt och tyst rum, när 
man pluggar ... lär dem hur man sparar ner en fil istället! Lär dem liksom göra en 
mappstruktur o.s.v.!" Lärare 3 säger att datainförandet inte har "bidragit till deras 
kunskapsutveckling på nått jättebra sätt ... Nu sitter dom med datorerna och dom 
använder dom till väldigt mycket annat, som inte har med skola och undervisning att 
göra eller inlärning att göra". Ett borttagande av detta ämne indikerar på hur staten ser 
på elevers förkunskaper, d.v.s. de utgår ifrån att dagens elever har både mycket och 
många förkunskaper om dataanvändning i olika avseenden. Denna problematik nämnde 
bl.a. Lärare 4 med orden "... eleverna får ju ingen datorutbildning ... vi förutsätter ju att 
eleverna kan saker, som dom inte kan ... Där ligger vi efter". Detta i sig säger också hur 
politiker ser på datorn, som en mirakel- och frälsningsmaskin, som bara behöver införas 
i elevernas liv, för resten sköter datorn. 
 
Ur denna insikt blir konstruktivismen svår att stödja, vilken anser att barn lär sig bäst 
genom att själv undersöka och komma underfund med sin omvärld. Än svårare blir det, 
när lärarnas utsagor berättar om sina yrkeserfarenheter med elever, som kräver deras 
expertis, formativt lärande och ledning. Lärare 1 menade att denna syn har fullständigt 
gått över styr, då "det känns som att det är ju i samma anda som PBL:en 
[problembaserat lärande] ... eftersom det var egentligen metoder som utvecklades för 
högpresterande högskolestudenter ... Så hur ska en elev kunna veta vad dom, i vilken 
ände de ska börja i, om dom inte redan känner till fältet?". Samtliga lärare menar att 
lärarrollen har inte förändrats med datainförandet, utan framhåller efterfrågan på 
katederundervisning, det sokratiska samtalet och den förklaring som ett dataprogram 
inte kan erbjuda. Lärare 3 sa att eleverna uppskattar "en god lärare, den goda berättaren" 
medan Lärare 4 sa att "läraren som den som egentligen viktigaste ingrediensen ... 
förändras inte bara för att vi har fått ett antal digitala verktyg". Därmed kan elevernas 
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tendens att använda sina gamla erfarenheter istället för att utforska nya vid 
problemlösning brytas. Därtill blir eleven sedd. Däremot, menar de alla fyra lärarna, 
erbjuder datorn alternativa metoder för klassrumsdidaktiken, vilket stämmer med Säljö 
(2002), Arfwedson & Arfwedson (2002), Bruun (2015) och Stridsman (2016), vilka 
framhäver den komplementära teorin. Mot denna bild passar Paulo Freires syn på 
skolans behov av komplettering istället för ett uteslutande. 
 
Lärarnas upplevelser kring elevers lärande stämmer med vad forskningen kring 
tänkande och lärande har kommit fram till, att datorn inte har infriat ett bättre eller mer 
lärande eller bättre resultat. Hur det kommer sig kan diskuteras, men det som framkom 
av intervjuerna beror till stor del av fem faktorer; distraktion, tidsbris, resurser, dåligt 
utbud av system och program samt dålig lärarkompetens och elevkunskaper. Dessa fem 
faktorer i sig gör också att man blir negativt inställd till eller stärker en redan negativism 
till digitala verktyg som datorn. Paraplylösningar på makronivå som kontraktering av 
multipla databaser efterlyste Lärare 1, då han ansåg att "Hela IT-revolutionen är ju 
pluralistisk liksom och väldigt, väldigt, väldigt spretig och den är kommersiell". Lärare 
2 tyckte att man skulle "se till att det [all digital utrustning] funkar twentyfourseven 
istället för att man ska gå med en osäkerhet: Kommer det här att funka? Kommer jag att 
få igång projektorn?". Annars uppgavs en efterfrågan på ändamålsenliga program och 
kompetensutbildning från statligt håll för nationellt gällande samt skoldatorer med 
enbart program som har med utbildning att göra, som några lösningar på den komlexa 
problematiken. Med ändamålsenliga program sa Lärare 3 kunde vara "verktyg som 
faktiskt underlättar, när det gäller bedömning av texter, rättning av prov ... 
administrativa funktioner". Samtliga lärare sade sig använda kostnadsfritt nätbaserat 
material och information på bl.a. Youtube, vilket lärarna själva fick leta upp och forma 
efter deras behov och krav för att passa in i undervisningen. Vidare är UNESCOs syfte 
bl.a. att ge lärarstudenter och lärare kontinuerlig utbildning inom området, då de har sett 
behovet av det i skolan runt om i världen. Syftet var något varken jag eller deltagarena 
hade vetskap om innan och inte heller några direkta nämnvärda ändamålsenliga 
datakunskaper för skolans verksamhet i utbildningen. 
 
Men hur och på vilket sätt upplevde lärarna att klassrumsdidaktiken har blivit påverkad 
och förändrad av införandet av digitala verktyg i skolan samt vad upplever de att de vill 
förändra i arbetet kring digitala verktyg i skolan? Tre av dem tyckte inte att det hade 
skett så mycket, trots den snabba IT-utvecklingen. "Det är lite sorgligt och se samtidigt 
att utvecklingen är ju ... fruktansvärt långsammare inom det didaktiska fältet än vad den 
är inom det digitala fältet" sa Lärare 1. Därtill saknade de tid, resurser och kompetens 
för att kunna möta upp IT-utvecklingen. Visst använde de sig av datorn och de olika 
verktygen, som fanns med den programvara de hade tillgång till och såg fördelar och 
vinster med dem.  Förutom datorn som lagringsbank för material och information tyckte 
Lärare 2 att det var positivt med en projektor i varje klassrum, då det "är helt 
annorlunda, när det gäller musik och film och och den biten ... Ja, dom är väldigt bra". 
Däremot upplevde han daglig distraktion på varje lektion, då datorn erbjuder "för 
mycket leksaker, för mycket intressanta länkar på Facebook och Twitter och annat ... 
Det är framför allt mobilerna, som är den stora boven där". Lärare 3 tog upp just 
resursen att kunna kontrollera den icke konstruktiva dataanvändningen med att bl.a. 
strömma TV-serier, för "det är en av dom här konkurrenterna vi har nu i klassrummet". 
Lärare 4 var mer positiv till förändringen och såg bl.a. mycket av pappersarbetet 
försvinna med datoranvändningen, informationshanteringen underlättades via datorn 
genom att spara, dela och söka, vilket var variationsmöjligheter som han inte hade 
innan. Visst tog det längre tid med dataanvändningen, vilket de andra poängterade. Men 
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fördelarna övervägde nackdelarna, menade Lärare 4. Han upplevde att han "har blivit en 
bättre lärare, Jag har möjligheter att variera mig mer, att bredda mig själv på ett helt 
annat sätt ... Tydliggöra saker på ett helt annat sätt genom olika digitala verktyg, ee, 
digitala möjligheter snarast. Man var ju oerhört mycket mer begränsad tidigare". Just 
begränsningen på grund av icke ändamålsenliga program, system som inte fungerade 
och distraktion var något de andra tre poängterade. 
 
Skillnaden mellan lärare 4 och de andra tre lärarna kan vara att de har mer växt upp med 
datorn och har aldrig upplevt den digitala revolution som Lärare 4 har gjort. Det de då 
efterfrågar är en ny revolution, vilket borde ha inträffat några gånger med tanke på den 
snabba IT-utvecklingen, som fortfarande är i rörelse. De ser en outnyttjad potential, som 
inte utvecklas eller ändamålsinriktas för skolans verksamhet, behov och krav. Därtill har 
IT-revolutionens pluralistiska, spretiga och kommersiella hållning kunnat skönjas av 
både forskaren Säljö (2002) och de fyra lärarna. Det är en hållning, som har politiska 
beslut bakom sig, trots att den inte är konstruerad för skolans ändamål. Att frustration, 
besvikelse och negativ inställning kan krypa upp i fogarna är då inte märkligt, utan 
kanske bara väntat. 
 
En underton, som kan läsas mellan raderna, är att med digitala verktygs införande har 
metoderna blivit primära medan innehållet har blivit sekundärt. Arfwedson & 
Arfwedson (2002) poängterar denna utveckling och anser att metoderna är till för att 
skapa variation, flexibilitet och stimulans och inte vara ledande, målet eller syftet i eller 
med undervisningen. Det är innehållets uppgift. Denna ståndpunkt hade samtliga 
deltagare också. Lärare 2 ville råda en del "till att inte använda PowerPoint, därför att 
allt som sker digitalt är ju oftast i presentationstillfället statiskt. Det går inte att ändra. 
Många skulle göra bättre, e, få mer ut mer tydlighet att använda ... whiteboarden 
istället". I den dagliga strävan efter dynamiska metoder och ett livslångt lärande för 
eleverna sitter lärarna i kläm mellan elevens behov och samhällets krav. På frågan om 
lärarna upplevde att de räckte till upplevde Lärare 1 att det gjorde han aldrig, då 
"läraryrket är gränslöst". Han menade att man ibland måste inse att "Good is enough" 
och att eleverna förhoppningsvis hade fler vuxna i sin omgivning, som fick ta sin del av 
elevernas behov. Lärare 3s upplevelse var att han många gånger inte räckte till, då 
skolan är komplex. Lärare 4 såg sin roll som en länk för eleverna till vidare studier och 
samhället medan Lärare 2 ansåg skolan vara en skyddad verkstad, som inte speglar 
samhället. Oberoende vilket svar man tittar på är det tydligt att upplevelsen av att inte 
räcka till finns där på ett eller annat sätt. 
 
Bruun (2014) menar att när digitala verktyg används måste man ställa sig frågorna vad, 
var, när, hur, varför och för vem de digitala verktygen används. För det krävs utbildning 
och kompetens, som framkom av deltagarna, vilket saknades bland både lärare och 
elever. En annan problematik, menar Bruun, är lärares svårigheter med att kliva åt sidan 
för en ny arbetsstruktur. Deltagarna uppgav istället brist på resurser, tid och kompetens, 
men även känslan av och upplevelsen av att bli inslängd i ett nytt arbetssätt, som Lärare 
1 nämner som att "vara dom första och hoppa på alla tåg" eller som Lärare 2 
kommenterade med att "man kommer inte undan". Lärare 3 uppgav även lärares 
upplevelse av utebliven vinst med datoranvändningen, när inte resultaten blir bättre, 
som då läraren får skulden för. Då, menade han, att det är lätt att bli negativt inställd till 
datorn och övergå till traditionell undervisning. En annan sak som uppkom i 
intervjuerna var tidsaspekten, att det tar längre tid med datoranvändning, vilket då 
motsäger Bruuns råd att bara förändra det som ger en mertid och gör en obunden till 
tavlan. 
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Förutom denna avsaknad kom andra aspekter fram, när jag ställde frågan om det var 
något de skulle vilja vidareutveckla eller ta bort när det gäller digitala verktyg i 
klassrummet. Dock var Lärare 4 nöjd medan Lärare 2 ville byta ut dagens datorer till 
mindre och behändigare datorer, så att eleverna tog dem med sig till skolan och/eller 
lektionen samt ett väl fungerande system som alltid fungerar. Lärare 1 och 3 
efterfrågade även multipla databaser, verktyg som verkligen underlättar texthantering, 
textbedömning, rättning och administrativa moment för läraren. 
 
Ett förändringsarbetes problematik, som skolan är mitt i, kan delvis minimeras med ett 
samarbete mellan lärare och forskning. I länder som har detta samarbete införlivas 
förändringar av detta slag både lättare och med mer ändamålsenligt innehåll och rätt 
verktyg. Frågan om samarbete av detta slag fick lite avigt svar, vilket mest berodde på 
att de hade lite insikt i forskningen kring digitala verktyg. Annars var det att forskning 
inte alltid kändes pålitlig, då det i princip alltid motsattes av en annan forskning, som sa 
det motsatta. Lärare 3 menade att forskningen "spretar för mycket och det är svårt och 
hitta nån bra sammanhållen forskning kring dom här möjligheterna idag ... handlar om 
Hattie och formativ bedömning" och saknar forskning om "hur man kan använda 
datorn", vilka möjligheter det finns, på vilket sätt och vad som gynnar elevens lärande. 
Han hade vilja till samarbete och tyckte att det skulle vara bra om man kunde delge sina 
kunskaper och utnyttja det som finns. Lärare 2 ansåg att forskningen är för naiv, kunde 
inte se ett forum för ett samarbete av detta slag och menade att istället använder alla sin 
erfarenhet och inställning kring klassrumsdidaktiken. Lärare 1 tyckte att forskningen har 
börjat bli realistisk, då forskare inte ser datorn som en frälsning längre, utan som "en rad 
med möjligheter, men också följd av en rad problem", vilket stämmer med den 
komplementerande synen på digitala verktyg. Vidare menade han att ett för nära 
samarbete skulle kunna göra att skolan skulle spegla samhället och politiska vindar utan 
kritiska ögon. Alfwedson & Alfwedson (2002) betonar samarbetets vikt med att tala 
med lärarna istället för till dem. Det hade kunnat kortat ner distansen mellan skolans 
verkliga verksamhet och politiken, vilket är ett underförstått önskemål, som framkom i 
intervjuerna. Dock nämnde ingen av lärarna något om hjärnforskningen och 
rörelseaktiviteter, som idag anses vara en ledande faktor till bättre resultat. Det kan, som 
sagts, bero på en mindre insikt i forskningen. 
 
Ett annat samarbete av vikt i förändringsarbetet på vederbörande arbetsplats är, enligt 
Smith & Lovat (1996), det mellan ledning och lärare, där arbetet utgår ifrån processen 
(hur) och sen ser till innehållet (vad), för att uppnå bästa resultat och varaktighet. Ändå 
är det vanligt att rektorer och skolledningar gör tvärtom, vilket Lärare 1 och 3 intygar. 
Lärare 1 upplevde att "Huret styrs ju ... i princip av vad det är man får för nått. Ett 
tydligt exempel på det är Dexter ... Samtidigt är det önskade innehållet inte då heller 
alltid, styr vad det är vi får för nånting" och syftade på de offentliga upphandlingarna de 
kommunala skolorna är tvingade att följa, även om det är skräpprogram och -avtal. 
Lärare 3 sa att "hur-frågorna är sällan fokuserade på själva kärnverksamheten" medan 
Lärare 4 upplevde att varken hur eller vad har varit tydligt eller tillräckligt uttryckt. 
Lärare 2 hade inte reflekterat över det. Ett förändringsarbete i sig innebär negativa 
reaktioner, som kommer i uttryck som motstånd och konflikter. Lärare 3 hade inte 
upplevt några direkta konflikter, utan menade att det mest handlade om frustration kring 
icke anpassade verktyg, tids- och kompetensbrist för denna förändring. Lärare 4 
upplevde ingen direkt reaktion från ledningens sida, för "här är det aldrig nån som pratar 
om sånna här saker". Man låter det bara bero, vilket Lärare 1 benämner att "man jobbar 
i en tyst uppförsbacke". För motståndet kan bestå i att kollegor inte bryr sig, vill inte 
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och struntar i det. Dock framkom att ledningen har försökt att bemöta problematiken 
genom positiv anda, men att det är svårt att rå på en tyst uppförsbacke. Lärare 4 menade 
att "alla har fått möjligheter här genom årens lopp att utveckla det de själva vill och det 
som behövs. Så det ... kan man inte anklaga skolledningen för". Annars angavs möjliga 
anledningar till negativismen som en generationsfråga, där de äldre lärarna har svårt för 
att sadla om, tekniksvårigheter på grund av kompetensbrist eller brist på vilja, 
störningsmoment som system som lägger av att fungera och elevers distraktion samt 
allmänt gnäll. 
 
Ett sätt att komma åt denna komplexa problematik i en komplex arbetsmiljö skulle 
kunna vara att ledningen använde sig av Ivarssons delaktiga förändringsstrategi med 
klara direktiv och en klar policy utfärdade på sin skola. Ett annat sätt är att man går ut 
med att om man ska jobba på skola X är det digitala verktyg man arbetar med. Det är 
trots allt direktiv vi har i våra olika styrdokument och att inte följa det är att begå 
tjänstefel som statlig tjänsteman. Det kan låta hårt, men det är de premisserna man 
överlag jobbar mot på arbetsmarknaden. Det skulle kunna fungera som ett 
paraplydirektiv för skolan i sin helhet medan Vad-frågan och På-vilket-sätt-frågan 
utarbetas i arbetslagen för sina ämnen. För det ena skolämnets behov och krav är inte 
dem andra lika. På så vis blandar sig inte ledningen med didaktiken och pedagogiken, 
som är en lärares specialitet, vilket Lärare 1 menade skulle kunna leda till valhänta 
utfall. Lärare 3 upplevde en avsaknad av en klar policy med klara direktiv medan Lärare 
2 prompt sa att det skulle inte behövas någon policy, för "de digitala verktygen ska fram 
när läraren säger det eller ... användas till rätt saker. Dom ska inte missbrukas". Lärare 4 
upplevde inga explicita direktiv, utan endast implicita som datorinköp. Han sa också att 
elevdatorerna upplevs som störmoment i den grad att man börjar föra diskussioner om 
skolan ska sluta bistå med elevdatorer. Störmoment med distraktion, felanvändning och 
icke medtagna datorer är anledningen till denna diskussion. 
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4 Diskussion 
Sammanfattningsvis märks läroplansteorins ramfaktor av, vilka tar med faktorer som 
bakgrund, kön och motivering i lärandeutfall, i intervjuerna när elevernas dåliga 
datakunskaper och lärares olika inställning, utbildning och generationstillhörighet 
kommer på tal. Vidare blir Bernsteins vidareutveckling på läroplansteorin markant i 
läroplansanalysen, då statliga krav och samhällsbehov synliggjordes, som styrande för 
läroplanerna. Att digitala verktyg är av vikt för dagens skolverksamhet blev tydligt, då 
det dels krävdes modern teknik för att uppnå kunskapskraven med att söka, finna, 
bearbeta och skapa information, dels är det inte bara datorn i sig det gäller, utan hur man 
kan förankra datorn i undervisningen som ett verktyg för att få bättre kunskaper och nå 
bättre resultat i skolämnena och då framför allt i matematik och naturorienterade ämnen. 
Konstruktivismen vill framhäva digitala verktygs suveränitet för elevers kunskaper och 
vidareutveckling medan den komplementära teorin ser digitala verktyg som ett bra 
komplement i skolans värld, vilket även lärarna ansåg. Lärare 4 uppgav diskussion om 
att skolan skulle sluta med att bistå med elevdatorer, eftersom datorerna inte användes 
på det sätt det var menat från början, d.v.s. i undervisnings- och skolarbetssyfte, fullt ut 
eller inte alls av vissa lärare och elever. Kanske får vi inom snar framtid se mer 
undervisning med rörelseaktiviteter istället eller som ett komplement till digitala 
verktyg. 
 
Utöver läroplansteorins förändringar har lärarnas klassrumsdidaktik påverkats och 
förändrats på olika sätt av IT-utvecklingen. Vid en snabb genomläsningen skulle man 
vilja säga att det beror på lärarnas antal verksamma år. Tittar man lite närmare ser man 
då t.ex. att lärare 2, som är yngre och har varit verksam lärare i sju år, är mer negativt 
inställd till digitala verktyg i sin helhet än lärare 4, som har varit verksam i drygt 30 år 
och är mycket positivt inställd till digitala verktyg. Det ger att det emotionella lärandet 
(se avsnitt 1.2.1) inte är en generationsfråga, utan en utbildningsfråga, tidsfråga eller 
inställningsfråga, som har koppling till varandra. I vissa fall är det utebliven utbildning, 
som orsakar en negativ inställning medan det i andra fall handlar om att den negativa 
inställningen förstärks av utebliven (rätt) utbildning. Det som kunde märkas mellan 
raderna och lätt kan tas för en generationsfråga i omvänd tappning var att Lärare 4 hade 
varit med om IT-revolutionen medan de andra tre väntade på de kommande IT-
revolutionerna, som borde ha kommit med tanke på IT-utvecklingen i sig. Huruvida 
kostnader för fler IT-utvecklingar för skolans ändamål och ändamålsenligt utbud 
påverkar utebliven IT-utveckling i skolan är svårt att svara på, men med tanke på 
skolors snäva ekonomi är det inte omöjligt att pengafrågan är en drivande faktor, som 
hämmar IT-utvecklingen i skolans värld. 
 
Andra anledningar till motstånd mot digitala verktyg som datorn, vilka framkom i 
intervjuerna, berörde utvecklingen och utbudet. Dels var det sättet på hur lärarna hade 
blivit inslängda i den digitala världen och några mot sin vilja,  dels var det de icke 
anpassade programmen för skolverksamhet och dåliga, billiga och icke fullt fungerande 
system, som slutar att fungera ibland. Med andra ord handlar det om förändrings-
processens snabbhet, omfattning, betydelse, varaktighet och inriktning, där lärarna 
upplevde den generella förändringsprocessens framskridande bara ske allt fortare i 
större omfattning av mer betydelse i motsats till den korta varaktigheten. Är man redan 
lite avigt inställd till en förändring blir inställningen en självuppfylld profetia, när 
systemen inte fungerar som de ska, programmen inte är anpassade för skolans värld och 
snabba, omfattande förändringar sker kontinuerligt med kort varaktighet. 
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Huruvida förändringsarbetet med införandet av digitala verktyg i skolan har skötts bra 
och rätt är svårt att fastställa, men deltagarnas upplevelser säger att skolledningen och 
rektorerna inte har utgått från Hur-frågorna i detta fall, vilket har visats vara bäst att 
göra. Inte heller har de använt sig av den deltagande strategin, utan kommit med 
materialet (Vad-frågan, som är de digitala verktygen i detta fall) och velat att lärarna ska 
börja jobba med tekniken i tron att den är lösningen på alla problem i skolans komplexa 
värld. Visst har de flesta fått utbildning som PIM-utbildning, som säkert var bra, då den 
var allmänbildande och applicerbar i klassrumsdidaktiken på sitt vis, men det har inte 
varit ändamålsenliga utbildningar, vilket efterfrågades av tre deltagare av fyra. Om man 
vill ha så många med sig som möjligt i en förändringsprocess borde man prata med 
lärarna istället för att prata till dem och föra en diskussion om just deras skolas behov 
och väga för- och nackdelar mot varandra samt vad är möjligt, hanterbart och givande 
för lärare som elev. Däremot måste de kommunala skolorna  ta hänsyn till de offentliga 
upphandlingarna, som många gånger fäller ett bra utfall för ett sämre eller direkt 
värdelöst utfall med skräpprogram och -system, som inte är ändamålsenliga med 
skolans behov. Idéen med offentliga upphandligar, att inte slösa med skattepengar, är en 
god idé i sig. Dock blir det dyra upphandlingar på lång sikt, när skolorna inte kan 
använda de dåliga eller icke väl fungerande programmen och systemen, som de är 
ämmade att göra, utan behöver lagas med jämna mellan rum. Än dyrare blir det, när 
lärare och elever inte använder tekniken, eftersom de tröttnar på den dåliga tekniken, 
som skulle revolutionera hela skolans värld och göra den problemfri på många sätt och 
vis. Kommersialismen blir därmed synlig och svår för rektorer och skolledningar att 
påverka, utan här behövs en åtgärd från statligt håll för nationellt gällande, där det 
kontrakteras ändamålsenliga kompetensutbildningar, fortbildningar, program och 
system. 
 
Det pratas om skolans två uppdrag – kunskaps- och fostransuppdraget –, men jag tycker 
mig kunna se ett tredje uppdrag; IT-uppdraget, som lärarna inte får någon specifik 
utbildning om eller i. Detta tredje uppdrag anses lärarna kunna per automatik, när de 
stiger in genom skolans dörrar. Denna inställning och detta krav gör att lärarna får lösa 
IT-uppdraget själva med egna hemmasnickrade lösningar och metoder. Vidare är inte de 
digitala verktygen avsedda för skolans behov och krav så som de i dagsläget säljs och 
har sålts i cirka tjugor år. Om man jämför det digitala verktyget datorn, som det används 
i vården eller i mataffären, är deras datorer anpassade efter deras verksamhet, krav och 
behov. Inom bara vården är inte alla datorerna på en och samma arbetsplats 
nödvändigtvis installerade med samma program, då det är skillnad på kassas, 
sekreterares och vårdpersonals behov och behörigheter. Med det är det inte oförståeligt 
att lärare inte tar till sig digitala verktyg, använder dem lite eller gör fel samt upplever 
att arbetsbördan är stor och omänsklig med dessa krav det tredje uppdraget ger, som 
ingen ansvarig politiker, försäljare eller ledning tar tag i, betar upp och leder. Det är inte 
heller konstigt att konflikter och osämja uppstår mellan lärare med en sådan bristande 
arbetsmiljö, där lärare upplever en ständig ovisshet om vad som krävs av dem, vilka 
teorier och metoder som är bra, gångbara och utvecklande för eleverna samt vad och 
vilka digitala verktyg, som är passande för deras ämne, grupp och situation. Det 
sorgliga är att problematiken egentligen inte ligger hos lärarna eller lärarna mellan, utan 
den ligger på tre olika högre nivåer än deras. 
 
Problematiken med IT-utvecklingen och framför allt införandet av digitala verktyg i 
skolan handlar i grund och botten om dels elevers dåliga datorkunskaper, dels lärarnas 
resurser, tid och kompetens. I vanliga fall sägs det att det är barn och ungdomar, som 
har växt upp med IT-utvecklingen, som har datakunskaper medan deras föräldrar och 
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generationerna därefter har lite datakunskaper. I studien framgick det att i själva verket 
var tvärt om och var det någon datakunskap eleverna hade var det om dataspel, Youtube 
och liknande. Det kan förklaras med att datorutbildning för eleverna är borttaget i 
skolan, vilket är grunden för att kunna arbeta med en dator, som i sin tur är 
förutsättningen för att få kunskaper i informationssökning och kritisk läsning i dagens 
informationssamhälle. Det ger en paradoxal utveckling, då staten å´ ena sidan tar bort 
skolämnet datorutbildning och å´ andra sidan fastställer läroplaner, där bl.a. skolans 
uppdrag om att alla elever ska ha datorkunskaper för att de ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet finns som ett statligt krav efter ett samhällsbehov. 
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5 Slutsatser 
Jag ställde frågorna: Vilka förändringar kring kunskapskrav har skett i läroplanerna 
Lgy70, Lpf94 och Gy11 med införandet av IT-verktyg i skolan? Hur upplever 
svensklärarna på gymnasiet att IT-utvecklingen har påverkat och förändrat deras 
klassrumsdidaktik? Vad upplever svensklärarna på gymnasienivå att de vill förändra i 
arbetet kring IT-verktyg? Hur upplever svensklärarna på gymnasiet att de har fått stöd 
och utbildning vid införandet av IT-verktyg på deras skola?  
 
Kunskapskraven med goda datakunskaper har ökat för varje ny läroplan. Dagens elever 
ska kunna verka i och hantera en komplex värld under ständig förändring, där 
information är en röd tråd genom samhällsutvecklingen, -behoven och -kraven. Trots att 
eleverna har växt upp med IT-utvecklingen saknar många av eleverna basala 
datakunskaper. Med det borttagna skolämnet datorutbildning i gymnasiet ges en 
paradoxal samhällsutveckling. 
 
Klassrumsdidaktiken hade i IT-införandets början påverkats på så vis att lärarna kunde 
använda datorn som ett digitalt verktyg för olika metoder, men generellt sett har inte 
klassrumsdidaktiken förändrats så mycket de sista 10-15 åren, när det kommer till 
resurser som ändamålsenliga program och system. Däremot har olika störningsmoment  
som strömning av TV-serier, Twitter och spel i datorer och mobiltelefoner ökat radikalt. 
Då många elever mer använder datorn för lustfyllnad än för studier har diskussionen om 
borttagning av elevdatorer blivit aktuell. Denna lustfyllnad i sig skapar distraktion i 
klassrummet och ett kontrollbehov från lärarnas sida. 
 
Det lärarna upplevde att de ville förändra i arbetet kring IT-verktyg var tillgång till 
ändamålsenliga system och verktyg, som var till gagn för deras undervisning, rättnings-
arbete, texthantering och textbedömning och som fungerade twentyfourseven. De 
saknade kompetens och utbildning, som berörde ändamålsenliga program för deras yrke 
och ämne, samt forskning, som behandlade klassrumsdidaktik i svenskämnet och vad 
som var till nytta för elevers lärande. Det de ville ta bort var alla störmoment som 
distraktion från eleverna. Förslagsvis var att byta ut dagens datorer mot skoldatorer med 
enbart ändamålsenliga program för utbildning, som lärarna kan styra och var 
kontrakterade av staten för nationellt bruk, då de idag saknade kontrollmöjligheter i 
dagens programvaror. 
 
Då flertalet lärare saknade klara direktiv med klar policy från sin ledning skulle 
förändringsarbetet kunna förebyggas och bemötas ur ett delaktighetsperspektiv, där 
skolledning och rektor klart och tydligt redogör för en skolas ståndpunkt i frågan om 
digitala verktyg. Här tas enbart Hur- och Varför-frågan upp medan Vad-frågan och På-
vilket-sätt-frågan läggs på vederbörande arbetslag. 
 
Ser man på IT-utvecklingen i sin helhet och lärarnas upplevelser kring IT-verktyg har 
det skett lite för skolans ändamål, behov och krav. Det är mycket kvar att jobba med. 
Med det skulle denna uppsats kunna inspirera till vidare forskning inom 
skolverksamhetens behov och krav utifrån perspektiven resurser, tid, kompetens, 
datakunskaper samt ledningsfråga, politisk fråga och försäljningsföretagens ansvar, som 
har framkommit med denna studie. För det är som Lärare 1 sa: "Jag har svårt och 
föreställa mig hur skolan skulle se ut utan dem digitala verktygen. Vi är så illa tvungna 
att acceptera att det är så samhället är. De behövs på grund av vår samhällsutveckling. 
All kompetensutveckling tar tid". 
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Bilaga 1  

 
Intervjufrågor till svensklärare på gymnasienivå 

 
1 Vilken inställning har du till digitala verktyg som datoranvändning i skolan? 
 

2 Vilka kunskaper och i vilken utsträckning skulle du uppskattningsvis säga att du har om 
dataanvändning på olika sätt? Få, några eller många samt lite, medel eller mycket? 

 
3 Har du fått eller blivit erbjuden utbildning på digitala verktyg för undervisningssyfte? 

 
4 Om du skulle behöva få vägledning, tips eller visning på hur, vad, var, när, varför och 

för/med/av vem du ska använda ett digitalt verktyg, vet du var och till vem du kan/ska vända 
dig till? 

 
5 Tycker du att det är positivt eller negativt med digitala verktyg som datorn? Motivera ditt 

svar! 
 

6 Använder du dig av digitala verktyg i klassrummet och om, vilka använder du? Om inte, 
varför inte då? 

 
7 Hur och på vilket sätt upplever du att din undervisning har blivit påverkad av införandet av 

digitala verktyg i skolan? 
 

8 Upplever du någon markant skillnad på din undervisning idag med datoranvändning i skolan 
mot innan datorn infördes i skolan eller innan Gy11? 

 
9 Hur och på vilket sätt upplever du att datorn har underlättat det för dig i din lärarroll? 

 
10 Vilka positiva respektive negativa effekter ser du och upplever du med dataanvändningen i 

klassrummet? 
 

11 Upplever du att de digitala verktygen är tillräckliga och anpassade efter ditt behov i din 
dagliga verksamhet i klassrummet? På vilket sätt är dem/är dem inte det?  

 
12 Vilken respons upplever du att du får av eleverna, när digitala verktyg används? 

 
13 Era elever har vars en elevdator. Hur upplever du deras dataanvändning i klassrummet? 

 
14 Är det något du skulle vilja vidareutveckla eller ta bort när det gäller dataanvändningen i 

klassrummet? 
 

15 Att dataanvändningen mottas olika av olika lärare är en generell uppfattning om det svenska 
skolväsendet. 

a) Hur upplever du att dina kollegor generellt ser på dataanvändning i klassrummet? 
b) Är det på ett positivt eller negativt sätt och varför tror du att det är på det viset? 
 

16 Upplever du att skolledningen är en tydlig ledare och har klara direktiv med klar policy kring 
digitala verktyg i klassrummet och om hur, vad, till vad, var, när, varför och för/med/av vem 
digitala verktyg ska användas? 
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17 När det sker förändringar talar man om förändringsprocess (hur) och förändringsinnehåll 
(vad) och är två delar i ett förändringsarbete. 

a) Utifrån vilken del upplever du att er skolledning har arbetat; processen eller innehållet? 
 

18 Forskning säger att med förändringar får man som skolledning/rektor räkna med två negativa 
reaktioner; känslor och konflikter, som kan bli positiva om man aktivt och kontinuerligt 
arbetar med dem. 

a) Hur upplever du att det har skett på er skola? 
b) Hur upplever du att ledningen/rektorn har bejakat, bemött och bearbetat förändringens två 
negativa reaktioner. 
 

19 Känner du till UNESCO och deras dokument Media and information literacy. Curriculum 
för teachers (2011) och dess syfte? 

 
20 Det har forskats en hel del om digitala verktyg i skolan. 

a) Hur upplever du att forskningen ser på saken? 
b) Upplever du att du har goda kunskaper om ämnet i sin helhet? 
c) Känner du dig förtrolig med forskningen? 
d) Upplever du att forskningen inte är tillräcklig och behöver utforska något speciellt ämne? 
 

21 Hur upplever du samarbetet mellan er lärare och forskningen? 
a) Är den tillräcklig? 
b) Skulle du vilja utöka detta samarbete? 
c) Vad skulle du vilja att forskningen skulle ta till vara på när det gäller er yrkeserfarenhet? 
 

22 Hur upplever du att din roll som lärare är av vikt och uppskattas som en viktig del i 
undervisningen? D.v.s. upplever du att din insats som lärare är lika viktig idag som innan 
när traditionell undervisning premierades? Motivera! 

 
23 Hur upplever du att du räcker till som en länk mellan eleverna och samhället? 

 
24 Finns det något du skulle vilja lägga till, som du känner är av vikt för en lärares dagliga 

arbete med digitala verktyg, som jag har missat med mina frågor? 
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Bilaga 2  
 
 
      
   SÖVESTAD, 151207 
 
Information om intervjustudie om hur och på vilket sätt lärare upplever att 
digitala verktyg har varit givande eller ej för sin undervisning.  
 
Jag heter Sandra Jacobsson och läser sista terminen på KPU på Linnéuniversitetet med 
huvudämnet svenska. Denna höst skriver jag ett examensarbete om hur och på vilket 
sätt lärare upplever att digitala verktyg har varit givande eller ej för sin undervisning. 
Med digitala verktyg syftar jag främst på datorn, då det är via den man kan arbeta med 
på olika sätt, som finna och ge information, lägga ut uppgifter till eleverna, ha en 
samtalsportal, göra power points m.m.  
 
Dataanvändning har blivit en del av skolans vardag, som hjälpmedel och verktyg för 
både lärare och elever. Digitala verktyg anses sedan andra världskriget vara av vikt för 
demokratin och med Lpf94 kom krav på kunskaper om och användning av digitala 
verktyg att beröra skolväsendet och undervisningen och det är inget ovanligt att dagens 
gymnasieskolor står för en bärbar data till alla sina elever för tillmötesgå Skolverkets 
kunskapskrav inom detta område. Hur detta nu i praktiken har fallit ut är jag intresserad 
av och, som en del av mitt examensarbete, vill jag intervjua fem-sex svensklärare. 
 
Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. För att inte missa något kommer jag att både 
anteckna under intervjun och spela in den. Om du inte vill svara på någon fråga säger du 
det eller vill avbryta intervjun kan du göra det när som helst utan att motivera varför. I 
det färdiga examensarbetet kommer all information att presenteras så att ingen kan bli 
igenkänd, och inga obehöriga kommer att få tillgång till ljudinspelningarna. 
Examensarbetet kommer att publiceras i Linnéuniversitets databas DiVA. 
 
Jag kommer att ta kontakt med dig inom kort för att ta reda på om du vill vara en av 
mina informanter. Om du vill vara med i studien bestämmer vi när och var vi ska ses för 
intervjun. Vid intervjutillfället kommer du att få skriva på en samtyckesblankett och jag 
kommer också att berätta lite mer om undersökningen. Det är förstås frivilligt att delta i 
studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Examensarbetet beräknas vara klart i början av nästa år och görs under handledning av 
Sergej Ivanov vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitet. Om du är 
intresserad skickar jag gärna den färdiga uppsatsen till dig. 
 
Kontakta mig gärna om du har några frågor! 
 
SANDRA JACOBSSON 
Student 
 
jacobssonsandra1@gmail.com 
070-5792068  
 
 

Handledare: Sergej Ivanov 
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Bilaga 3  
 

Samtyckesblanket 
 
Jag samtycker till att deltaga i studien av Sandra Jacobsson om lärares upplevelser hur 
IT-utvecklingen har påverkat deras klassrumsdidaktik och undervisning. Sandras syfte 
med uppsatsen är att få en värdering av dagens klassrumsdidaktik. Denna värdering kan 
ha betydelse för dels kommande lärares klassrumsdidaktik; vad man bör satsa på och 
vad man bör undvika, dels för lärare i verksamheten; vad man bör överge och vad man 
bör vidareutveckla, vilket inte står klart för skolpedagogerna, då de enbart har yttre 
ramar att följa, medan de inre ramarna är upp till varje skolpedagog att sätta upp. Ett 
ramverk för en skola skulle kunna underlätta för lärarnas klassrumsdidaktik och det 
skulle denna uppsats kunna bistå med. 
 
Frågor Sandra vill kunna besvara är: 
Hur upplever lärarna att IT-utvecklingen har påverkat deras klassrumsdidaktik och deras 
undervisning? D.v.s.: Vilka arbetsmoment har förändrats och varför? Vilka positiva 
respektive negativa utfall har vederbörande lärare upplevt med IT-utvecklingen? 
Hur upplever lärarna att de har fått stöd, uppmuntran och utbildning vid införandet av 
IT-verktyg på deras skola? 
Vad upplever lärarna att de saknar, vill vidareutveckla och/eller ta bort i arbetet kring 
IT-verktyg? 
 
Jag intygar härmed att jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och 
samtycker till intervjun 
 
 
…...................................................................................................................................... 
Namnunderskrift 
 
…...........................................................       .................................................................... 
Ort                                                                 Datum 

 


