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Abstract   

The purpose of our study is 1) to see how teachers see the challenge to keep up with 

technological developments and 2) what support they get in their teaching profession 

to keep updated in this development. These two research questions have led us 

through our study. To gain deeper understanding, connect the teachers experiences to 

research and discuss and analyze our results, we have also taken note of relevant 

literature. As a theoretical point of departure we have used a sociocultural perspective 

and have therefore chosen key concepts of this theory as a frame work for our study. 

The study use qualitative methods, were we  have gathered empirical data through 

interviews with four primary school teachers from three different schools.    
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1. Inledning   

Samhället är i ständig förändring. Vi lever idag i ett samhälle där 

informationsteknikens framväxt påverkar oss på olika sätt. Det har skett en 

förändring både globalt men också nationellt. Den nya tekniken har gett oss rika 

möjligheter för flexibilitet i många avseenden och är nu en del av vardagen för både 

den unga och den äldre generationen. I och med detta ställs det krav på individen då 

kunskap inom IT är en förutsättning för att klara sig i dagens samhälle. Detta gäller 

både i utbildningssyfte men också för framtida arbetsliv.    

IT står för informationsteknik och den delas in i två delar; information och teknik. 

Information som också står för kommunikation handlar om data och kunskap som på 

något sätt samlas in, bearbetas eller sprids. Tekniken handlar om metoderna för hur 

kunskapen samlas in, behandlas och sprids. IT handlar inte enbart om datorer och 

moderna telenät. Det finns även mer omoderna verktyg som faller in inom ramen för 

IT. Exempel på dessa är räknesnurror och telegram som också är informationsteknik 

(Steinberg, 2013).  I denna uppsats har vi valt att förhålla oss till mer moderna 

tekniska verktyg då vi vill spegla de verktyg som är vanligast förekommande i de 

svenska skolorna. När vi använder begreppet IT och tekniska verktyg i vår uppsats så 

menar vi: datorer, surfplattor, smarttelefoner och smartboards. 

IT-teknikens framväxt är något som skolan måste förhålla sig till då lärare har en stor 

uppgift i att förbereda eleverna inför framtidens uppgifter (Skolverket, 2011). Detta 

ställer krav på att läraren är kunnig i användandet av de tekniska verktygen då nästan 

alla skolor i Sverige är beroende av dessa (Steinberg, 2013). De tekniska verktygen 

som är relevanta i vår studie är som tidigare nämnt datorer, surfplattor, 

smarttelefoner och smartboards. Dessa tekniska verktyg har sina fördelar i synnerhet 

i utbildningssyfte men med detta kommer också utmaningar som man som lärare 

ställs inför. En av de stora utmaningarna inom läraryrket är att hålla sig uppdaterad 

inom alla förändringar i samhället. Detta är framförallt viktigt då det ständigt sker en 

förändring och de tekniska verktygen blir en större del av samhället med tidens gång.   

Hur läraren använder sig av IT-teknik är en väsentlig fråga för lärarens undervisning. 

Det är alltså inte bara en fråga om hur mycket läraren bör använda IT i 

undervisningen utan snarare en fråga om hur IT-tekniken kan användas. En stor 
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användning av IT behöver inte nödvändigtvis betyda att undervisningens kvalitet 

höjs. Om verktygen inte hanteras på ett utvecklande och lärorikt sätt används IT-

verktygen bara som en ersättning för de traditionella läroböckerna (Lantz-Andersson 

& Säljö, 2014). Det är därför viktigt att fortbilda lärare för att kunna använda de 

tekniska verktygen på ett meningsfullt sätt i undervisningen. Lärare behöver dels 

fortbildning i att hantera IT samt kunskap om att föra in de tekniska verktygen i 

undervisningen. Fortbildningens fokus bör alltså ligga i att uppdatera lärarens 

kunskap inom IT samt ge de stöd för att kunna använda IT i undervisningen i dess 

fulla potential.   

Det administrativa arbetet är stort inom läraryrket och det mesta sker digitalt då detta 

är ett mycket flexibelt sätt att överföra information. Detta kan gälla alltifrån att 

registrera elevers närvaro, betyg och kontakt med föräldrar. Datorer finns överallt 

och är en del av vårt dagliga liv (Steinberg, 2013). Detta är ytterligare en anledning 

till behovet av att utbilda lärare i att använda IT-verktyg.   

1.1 Syfte   

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 1-3 ser på 

utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen av IT samt utveckla sin 

förmåga att använda de tekniska verktygen i undervisningen. Syftet är även att 

redogöra för vilket stöd lärarna får för att kunna möjliggöra detta.    

1.2 Frågeställningar    

Syftet kan preciseras i två frågor:   

1. Vilka utmaningar ser lärarna med utvecklingen av IT-användning i 

undervisningen?     

2. Vilket stöd får lärare i verksamheten för att hänga med i användningen av 

de tekniska verktygen?  

 

1.3 Disposition   

Denna uppsats består av sju kapitel. Inledningsvis kommer vi att beskriva 

bakgrunden, sedan tidigare forskning. Därefter redogör vi för några teoretiska 

utgångspunkter som blir centrala för vår studie. Vi kommer med hjälp av dessa 

analysera den empiriska undersökningen som vi gjort. Vi kommer därefter i metod- 
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delen beskriva vilka metoder som vi valt att använda samt diskutera dessa. Därefter 

presenteras resultatet av vår studie med avslutande analys, diskussion och reflektion.    

2. Bakgrund   

I vår bakgrund kommer vi att skriva om två olika områden som följer vår uppsats 

forskningsfrågor. De två områdena belyser dels utmaningarna som läraren ställs inför 

med att hålla sig uppdaterade inom IT och dels vilket stöd lärare får för att kunna 

hantera de tekniska verktygen. Vi kommer också redogöra för varför IT är viktigt i 

skolan. Vi inleder dock med att teckna en historisk bakgrund.   

2.1 De tekniska verktygens införande i undervisningen   

I USA introducerades de första idéerna om ett databaserat lärande i början av 1950-

talet. Införandet av datorer i praktiken började komma allt mer från 1970-talet och 

datorerna användes som stöd i framförallt matematik och läsning. Dessa idéer spreds 

fort till det svenska samhället och kom att bli en del av den svenska skolan menar 

Lantz-Andersson och Säljö (2014). Det var behavioristiska tankar kring lärandet som 

fortfarande var ledande och övningarna från läroboken förflyttades till datorn. Datorn 

sågs som den ”nya” läraren och lärarens kompentens blev ersatt av datorn vilket 

resulterades i att många ifrågasatte lärarens roll. I efterhand har det visat sig att denna 

syn på lärande inte var givande och utvecklande.   

Ulf P. Lundgren (2014) skriver om att datorer blir mer och mer en naturlig del i den 

svenska undervisningen. Detta kan förstås utifrån detta citat; ”I en inledningsfas 

brukar nya tekniker bli något man undervisar om, för att med tiden bli något man 

undervisar med”. Det han menar är att innan man praktiserat IT så läggs fokus på att 

kunna använda den för att den sedan ska kunna bli en naturlig del av undervisningen. 

Lärare runt om i skolorna använder sig av IT olika mycket men något de gör 

gemensamt är att anpassa till den egna undervisningen samt efter elevernas behov 

(Kluge, Krange & Ludvigsen 2014). Detta är nu möjligt i och med den ökade 

tillgängligheten av digitala verktyg. Då lärare tidigare behövde boka in datarum så 

finns nu i allt högre grad datorer och surfplattor tillgängliga i klassrummet och de 

kan därför användas på ett mer flexibelt sätt i undervisningen (Lantz-Andersson & 

Säljö 2014).   
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2.2 Lärares utmaning inom IT   

Alla verksamheter påverkas av digitaliseringen på ett eller annat sätt, framförallt 

inom skola och utbildning (Lundgren, 2014). Tekniken är inte ny, som den många 

gånger framhävs, utan snarare ganska färsk inom skolväsendet menar Annica Lantz-

Andersson och Roger Säljö (2014). De menar vidare att vi lever i en värld då aktuell 

kunskap är viktig och att de tekniska verktygen ger oss goda möjligheter till att söka 

information. Lundgren (2014) menar att IT och digitala teknologier har utvecklats i 

samspel med hur individen tänker, lär och minns. Trots detta är det näst intill 

omöjligt att hänga med i den tekniska utvecklingen som råder med tanke på den 

ständiga utvecklingen inom IT (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).   

En trend inom tekniken som har haft stora genomslag de sista årtiondena är de 

digitala verktygen som innefattar datorer, smarttelefoner, surfplattor m.m. Dessa 

digitala verktyg ger oss helt nya möjligheter till kunskap och utveckling. 

Användningen av tekniska verktyg har kommit att påverka vårt samhälle i stor 

bemärkelse och det vore underligt om skolan inte blev påverkad av denna utveckling 

på liknande sätt. Lundgren (2014) menar att informationstekniken är en motor i 

samhället. Varje samhällsförändring har en påverkan på skolan på ett eller annat sätt 

(Lantz-Andersson & Säljö, 2014), detta på grund av att skolan ska utvecklas i takt 

med samhället och dess förväntningar. Eftersom de digitala verktygen utgör en stor 

del av samhället menar John Steinberg (2013) att de tekniska verktygen bör användas 

flitigt i skolan. De bör användas på olika sätt för att ge en stor variation i 

läroprocessen. Syftet med variationen av de tekniska verktygen är att förbereda 

eleverna i så stor utsträckning som möjligt för framtida uppgifter.   

2.2.1 Att förstå omvärlden med hjälp av IT   

I avhandlingen Didaktisk design med digitala redskap av Anna Åkerfeldt (2014) kan 

vi läsa om att användningen och tillgången till digitala verktyg är hög i vårt samhälle. 

Hon skriver att 80 % av Sveriges befolkning använder digitala verktyg dagligen. Hon 

skriver vidare att 99 % av alla hushåll har tillgång till internet. Många kommuner ser 

också inflytandet av IT som en väsentlig aspekt i lärandet för att öka kunskapen samt 

resultaten hos eleverna (Åkerfeldt, 2014). Lärande och undervisning blir med hjälp 

av IT en annan förmåga än att läsa i läroböcker och memorera fakta. Med hjälp av IT 

finns det större möjligheter till kunskap och detta bidrar till fler tolkningar av 
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omvärlden. Åkerfeldt (2014) diskuterar också fördelar med tekniken och menar att 

den är extra viktig i relation till skriv- och läsutvecklingen. Genom att hitta balansen 

och använda både traditionella och mer moderna sätt att lära med IT kan vi nå goda 

resultat i skolan. Tidigare forskning visar att skrivandet håller på att förändras då IT 

används i högre grad. Att kunna läsa och skriva ses som grundläggande kunskaper. 

Den viktiga frågan som behöver ställas är den didaktiska frågan vad detta betyder i 

dagens skola. Vi kan därmed dra slutsatsen att de tekniska verktygen ger en mer 

omfattande kunskap och förståelse av omvärlden än andra traditionella läromedel om 

digitala verktyg används fullt ut.  

Åkerfeldt skriver även att det finns risker med IT-användning. En nackdel med IT är 

att lärare förlitar sig på denna och ibland kan tekniken brista vilket stör 

undervisningen. En annan nackdel är att datorn och andra tekniska verktyg blir en 

distraktionsfaktor när lärarna inte har ett tydligt syfte med användning av de tekniska 

verktygen. Hon menar att i och med den ökade dataanvändningen så ökar även 

ansvaret hos eleverna att använda de tekniska verktygen för rätt ändamål.   

2.3 Vikten av fortbildning   

I denna del av bakgrundskapitlet kommer vi att presentera resultat från olika studier. 

Dessa studier visar att lärare är i stort behov av stöd i form av fortbildning. Studierna 

visar att de ekonomiska resurserna för fortbildning är relativt goda och studierna 

visar även att det sker en ökning av IT i skolorna. Detta kan vi se i och med de 

projekt och satsningar som görs inom IT. De stora satsningarna visar även att detta är 

viktigt för skolan och samhället i en bredare mening. Stödet blir en betydelsefull 

aspekt då lärarna förväntas kunna hantera de tekniska verktygen.   

Skolvärlden är en tidning från Lärarnas Riksförbund som har publicerat en artikel 

som heter Tekniken steget före pedagogiken. Denna artikel publicerades år 2013 och 

handlar om att lärare inte vet hur de ska använda datorer samt andra digitala verktyg. 

Enligt en ny studie visar det sig att teknisk utrustning används i begränsad 

omfattning i de svenska skolorna och det är främst för informationssökning som IT-

verktygen används. Studien ESSIE har gjorts inom EU samt Island, Norge, Kroatien 

och Turkiet. I de här länderna visade det sig att genomsnittet av datorer ligger på 21 

stycken per 100 elever. I Sverige ligger genomsnittet på 59 datorer per 100 elever, 
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trots detta så ligger IT-användningen lägre i Sverige i jämförelse med de andra 

länderna. I Tekniken steget före pedagogiken diskuterar de att den låga IT-

användningen kan kopplas till att lärares fortbildning inte har hunnit med i den 

snabba utvecklingen. De menar vidare att när kunskaperna inte finns i hur man 

använder IT på ett lärorikt sätt i skolan tenderar datorn att bli en distraktionsfaktor 

istället för ett hjälpmedel. Det räcker alltså inte med att dela ut datorer till lärare och 

på något sätt förvänta sig att lärare ska göra något fantastiskt av materialet. Utan de 

lärare behöver är fortbildning om hur dessa redskap används på ett bra sätt i 

undervisningen.   

Vi kan också se liknande resultat i artikeln, Skolan missar framtidens kunskaper 

(2015). Det är två rektorer som skriver denna artikel och menar att dagens skola inte 

ger tillräckliga kunskaper för dagens samhälle. De menar att kunskapen om att 

behärska olika tekniska redskap är en fråga om demokrati och när denna kunskap 

brister riskerar eleverna att hamna i ett digitalt utanförskap. Svensk lagstiftning 

trycker på att alla elever ska lära sig använda modern teknik. De hävdar vidare att vi 

har kommit en bit på vägen men det finns mycket kvar att göra. Vikten av att 

gemensamt arbeta fram strategier för ett långsiktigt lärande är centralt ur ett 

framtidsperspektiv.   

Mats Gardau (2009) skrev en rapport för sex år sedan. Han skriver i rapporten att 

enligt en studie från skolverket, visade det sig att knappt var tredje lärare har en egen 

dator på arbetet samt att 3 av 4 lärare anser att den egna skolans IT-kompetens är 

alltför liten. Skolverket har skrivit ytterligare en artikel med samma fokus som är en 

uppföljning på artikeln som vi nämnde tidigare. Artikeln heter IT användning och IT 

kompetens i skolan och de menar att det skett en förbättring sedan den sista 

undersökningen som genomfördes. Sedan den undersökningen som Gardau (2009) 

har undersökt så visar det sig att tillgången till datorer har ökat, från att var tredje 

lärare har en egen dator så har nu 3 av 4 grundskolelärare det. De menar också att 

användningen av IT har ökat hos eleverna. Undersökningen visar dock att behovet av 

kompetensutveckling fortfarande är stort både hos lärare samt rektorer. Gerdau 

(2009) anser att många kommuner ser IT som en dyr kostnad och prioriterar annat 

men han tycker att det gäller att se dessa dyra kostnader som en strategisk 

investering. Han avslutar artikeln med att säga några ord om hur viktig IT är för den 
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svenska skolan. Inte bara för att rusta elever för framtiden men också för att det gör 

skolan roligare och mer kreativ vilket han anser är viktiga värden för den svenska 

skolan.   

2.3.1 Satsningar på kompetensutveckling   

Redan tidigt gjordes flera satsningar med syfte att presentera datorn i skolan. Lennart 

Fahlen (2002) hävdar att det har gjorts fyra stora satsningar i syfte att introducera 

datorn i skolan under 80-90 talet. En av satsningarna heter KK-stiftelsen och står för 

stiftelsen för kunskaps- och kompetens utveckling. Denna stiftelse syftar till att 

utveckla den svenska skolan i relation till IT. Stiftelsen har gett ett ekonomiskt 

bidrag till 27 kommuner och Lundgren (2014) skriver att det är närmare bestämt 3.6 

miljarder kronor som satsats på detta projekt. Projektet har fokuserat på att stimulera 

användningen och utvecklingen av IT i den dagliga skolundervisningen.   

Linda Nordström och Johan Lundin (2014) skriver att vi i Sverige idag har över 250 

kommuner som planerar eller har en pågående satsning som innebär att varje elev i 

skolan ska ha tillgång till en egen bärbar dator eller surfplatta. En annan viktig 

omständighet som har förändras med tiden är att eleverna och inte lärarna som råder 

över tekniken. Oavsett hur vi ser på IT samt dess utveckling och funktion kan vi inte 

utesluta tekniken i undervisningen då undervisningen bör vara i steg med 

samhällsförändringen. Vidare menar Nordström och Lundin (2014) att det faller 

inom lärarnas administrativa uppgifter att kunna använda datorn för införandet av 

omdömen, veckobrev, schema och mycket annat som hör till.   

2.4 Varför IT bör användas   

Anledningarna till varför IT bör användas flitigt i skolan är många. Vi lever idag i en 

digitaliserad värld där individen bör kunna hantera de tekniska verktygen. Skolan är 

en av de institutioner som bör utvecklas i takt med samhället då eleverna ska 

förberedas till aktiva samhällsmedborgare. Lärarna bör därför kunna använda de 

tekniska verktygen och kunna föra in dessa tekniska verktyg på ett naturligt sätt i 

undervisningen.   

2.4.1 IT – ett sätt att främja motivation   

Ett begrepp som tillkommit i den nya läroplanen (Skolverket, 2011) är kreativitet 

som syftar till att eleverna ska stimuleras, få en ökad motivation samt nyfikenhet. 
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Genom att använda IT kan dessa motivationshöjande faktorer uppnås då de tekniska 

verktygen ofta är något som eleverna kan relatera till. Detta ska bidra till att eleverna 

ska få testa sina idéer och lösa problem som är anpassade efter dessa kriterier.   

I På vilket sätt förändrar IT-verktyg undervisningen (Skolverket, 2015) redogör 

Skolverket för en viktig aspekt gällande IT i skolan vilket är motivationen. De 

hävdar att många lärare har uppmärksammat att när eleverna får möjlighet att 

utforska världen med hjälp av tekniska verktyg och det som de anser vara intressant 

inom ramen för det som ska läras ut väcks en ökad lust och motivation till att vilja 

lära. En utmaning för lärarna i och med digitaliseringens stora framväxt är att de kan 

känna en rädsla för att misslyckas då de inte behärskar tekniken. Rädslan av att tappa 

kontrollen över innehållet gör att många lärare utesluter denna möjlighet för lärande. 

Detta påverkar undervisningen då lärare enbart använder de traditionella sättet att 

lära. Därför är det viktigt att kontinuerligt fortbilda lärare för att ge dem det 

självförtroende och kunskap som krävs för att använda tekniken i undervisningen.   

2.4.2 En likvärdig utbildning   

Läromedelsindustrin ger sig också in i debatten om IT i skolan. De lyfter fram att 

vissa skolor får uppdaterade läromedel såsom nya tekniska verktyg medan andra får 

nöja sig med gamla traditionella hjälpmedel. Likvärdigheten blir lidande och detta är 

ett stort problem i vårt samhälle. Lärarens kompetens är a-o för elevens framgång 

men för att alla elever ska lyckas behövs de bästa förutsättningarna. Ett komplement 

till lärarens professionalitet är verktygen som hen undervisar med och här finns det 

utrymme för förbättring (Svenska läromedel, 2014).   

Gerdau (2009) skriver att skolan måste knytas närmare samhället. Han argumenterar 

vidare för relevansen med införandet och integreringen av IT i skolan. Han anser att 

skolan bör vara relevant för eleverna och genom att utesluta IT så riskerar skolan att 

hamna utanför samhället. Skolan har ett uppdrag att rusta eleverna för framtiden och 

utan kunskap om hur olika tekniska redskap används så får eleverna svårt att 

integrera sig i samhället framförallt ur ett socialt hänseende. När lärare försöker 

anpassa undervisningen till det som händer utanför minskar klyftorna mellan skolan 

och samhället. Klueg, Krange och Lundvigsen (2014) menar att lärare måste variera 

sitt arbete för att få upp varje enskild elev då ingen struktur inom IT fungerar för alla. 
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Patrik Hernwall (2014) ser att det finns en fördel med IT då de tekniska verktygen 

bör vara öppna för individens påverkan. De ska alltså ses som något som kan 

användas flexibelt. Både lärare och elever påverkar innehållet beroende på hur vi 

använder materialet och vad vår mening med utförandet är.    

 

2.4.3 Yngre elever är vana vid IT-verktyg   

Eftersom de flesta elever har tidigare erfarenheter gällande IT så skapar det bättre 

förutsättningar till kunskap. Pedagogiska studier visar att elevers förkunskaper 

varierar beroende på olika faktorer inom elevens bakgrund. Lantz-Andersson och 

Säljö (2014) hävdar att barn i 2-3 års ålder redan är bekanta med surfplattor, 

smarttelefoner samt användningen av internet. Lärare bör ha ett öppet 

förhållningssätt och jobba för att IT ska integreras så mycket som möjligt i skolan. 

Genom att alla skolor i Sverige försöker integrera de tekniska verktygen så ökar 

möjligheterna till en likvärdig utbildning. Eleverna får därmed likvärdiga 

förutsättningar att kunna hantera tekniska verktyg. Det är därför viktigt att läraren tar 

in deras erfarenheter och tidigare kunskaper i undervisningen vilket syftar till en 

ökad motivation till att vilja lära. I och med den ökade IT användningen i samhället 

är det viktigt att läraren har ett öppet förhållningssätt till elevernas engagemang inom 

IT. Då eleverna möter tekniska verktyg inom och utanför skolans ramar så bör detta 

integreras på ett naturligt sätt i undervisningen. Eleverna bär på tidigare erfarenheter 

och kunskaper inom de tekniska verktygen och detta bör utnyttjas av lärare då detta 

blir en påtaglig resurs för lärandet. Det är betydelsefullt att som lärare reflektera över 

sin egen syn på IT då detta kan ha en påverkan på undervisningen. Beroende på 

vilken syn man har gällande IT och hur man ser på de digitala verktygen så används 

de i olika stor utsträckning och på olika sätt.   

3. Tidigare forskning   

Vi kommer här att presentera tidigare forskning som blir relevant för vår studie. Vi 

kommer ta stöd från denna forskning för att kunna analysera vår empiri. Kapitlet 

behandlar de utmaningar som lärarna ställs inför samt vilket stöd som kan behövas i 

och med införandet av IT. Vi kommer också i ett bredare sammanhang presentera de 

samhällsförväntningar som ställs på skolan och hur lärare tacklas med detta.   
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3.1 Samhällets förväntningar på skolan   

Det är framförallt de senaste decennierna som frågan om hur IT ska användas i 

skolan på ett produktivt sätt som har blivit aktuell i diskussionen mellan politiker, 

journalister, rektorer, lärare samt vårdnadshavare. Skolan är en av de verksamheter 

som ständigt diskuteras då många har åsikter om hur den ideala skolan ska vara. 

Detta kan förstås utifrån doktorsavhandlingen Uppdrag lärande & IT? Pedagoger 

om utvecklingsambitioner på skolans arena (2000) skriven av Elisabeth Lundmark 

där samhällets förväntningar på skolan diskuteras. För att förstå relationen mellan 

samhällets förväntningar och skolan så har hon använt sig av deltagande 

observationer, samtal och intervjuer som metod. Hennes empiri har bearbetats och 

analyserats med hjälp av relevanta begrepp. Det sociokulturella perspektivet har 

används för att beskriva skolans miljö för lärande. Utifrån Lundmarks studie kan vi 

förstå att lärarens uppdrag är komplext då de hela tiden ställs krav på läraren samt 

vilket förhållningssätt som bör råda. Då de inte finns någon sanning om vad som är 

rätt eller fel. Det finns en viss spänning mellan de traditionella och moderna sättet att 

undervisa och det är viktigt att hjälpmedlen läraren använder stöttar lärandet. Det är 

en förutsättning att samarbeta kollegialt med tanke på att lärare kompletterar 

varandra och detta bidrar till djupare kunskap vilket gynnar eleverna och deras 

utveckling med stöd av IT-verktyg. Resultaten från studien visar att uppdrag lärande 

är ett komplext område där det på olika nivåer råder en kamp mellan traditionella 

förhållningssätt och en pågående omformulering av sättet att se på kunskap, skolans 

uppdrag och dess uppgifter.   

3.2 De digitala verktygens funktion   

IT för skolan ut i samhället (2010) är en rapport som bygger på tidigare forskning 

som är skriven av Skolverket. Denna rapport grundar sig i Bo Dahlbom tankar. 

Dahlbom är professor i informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg. Han 

menar att det är viktigt att skolan knyts närmare resterande delen av samhället då 

detta skapar en god grund för vuxenlivet och ett livslångt lärande. Han argumenterar 

vidare att IT kan ge helt andra förutsättningar än läroböckerna när det gäller att 

utveckla elevernas lärande. Detta förutspått att lärarna har de kunskaper som krävs 

för att använda tekniken på ett bra sätt i sin undervisning.   
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3.3 En digitaliserad skola   

Från datasalar till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i 

digitala undervisningen är en doktorsavhandling i pedagogik skriven av Ann-katrin 

Perselli (2014). Denna avhandling har inhämtat sitt empiriska material från intervjuer 

och deltagande observationer men även gruppintervjuer och informella samtal. 

Studien utgår ifrån en fenomenologisk utgångspunkt. Fenomenologi är en teori och 

metod inom filosofin. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan 

varseblivningen och objekten för varseblivningen. Syftet med denna teori är att 

försöka förklara eller beskriva idéer och väsen. Hon skriver att användningen av IT i 

skolan har under de senaste decennierna utvecklats i ett högt tempo och man talar 

idag om en digitaliserad skola. Begreppet har under de senaste åren fått en förstorad 

betydelse och idag används begreppet med betydelsen av ökad användning av datorer 

och internet i skolan. Den ökade användningen av dessa verktyg kan ses i hela 

samhället. Allt fler vardagliga sysslor sker idag med hjälp av IT så som epost och 

sms (Perselli, 2014). Perellis resultat visar att lärarna behärskar de tekniska 

verktygen och formar undervisningen efter elevernas intresse med utgångspunkt i 

personliga didaktiska förhållningssätt och antaganden.   

Perselli (2014) skriver att det har under en lång tid forskats om införandet av IT och 

dess inverkan på elevers prestationer samt varför teknik inte utnyttjas mer i 

klassrummet. Låg användning av digitala resurser har enligt forskning förklarats så 

som brister i lärarens ämneskunskaper, undervisning eller digitala kompetens (Hew 

& Brush, 2007). I ett allt mer digitaliserat samhälle får lärarens erfarenheter av de 

tekniska verktygens betydelse för hur framtidens lärande kan utformas. Idag står 

teknik för nytänkande och modernitet. Dessa begrepp är betydelsefulla för skolan att 

eftersträva för att på så sätt utvecklas i takt med samhället. Genom att införa IT i 

skolan på ett naturligt sätt kan vi sträva efter att se IT som ett traditionellt läromedel. 

IT bör på så sätt genomsyra undervisningen och de tekniska verktygen kan bli ett 

stöd för lärande och undervisning (Lundmark, 2000). Perselli (2014) skriver vidare 

att lärare som använder sig av IT i undervisningen ställs inför nya krav och 

svårigheter om man jämför med tryckta läromedel. Vid användningen av IT krävs det 

att läraren har kunskap och erfarenheter kring tekniska verktyg för att framkalla 

meningsfullt undervisningsinnehåll. Fyra kunskaper som är väsentliga när lärare 
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använder IT i sin undervisning är ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper, 

didaktiska kunskaper och kunskap att använda de tekniska verktygen (Wallace 2004)   

4. Teoretiska utgångspunkter   

Vi kommer i detta kapitel att presentera olika teoretiska utgångspunkter som har 

betydelse för hur lärare ser på IT verktygen. Beroende på vilken kunskapstradition 

läraren följer finns det olika sätt att se på läromedel. Dessa läromedel blir ledande i 

undervisningen och påverkar elevers lärande. Beroende på hur lärare ser på 

läromedlet så skiljer sig användningen och syftet med dessa. Vi kommer även att 

behandla det kollegiala arbetet vilket är en viktig aspekt för kompetensutveckling av 

lärande. Detta kan vara ett stöd för lärarna i verksamheten då det finns möjlighet att 

dela på erfarenheter och kunskaper.   

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv   

För att skapa förståelse för lärarens förhållningssätt till IT och hur IT används i 

verksamheten har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande har i dagens skola fått en betydande roll för hur 

pedagoger ser på bland annat IT. Det sociokulturella perspektivet, där Vygotsky 

(1978) framstår som portalfigur, är en teori som handlar om hur människors tänkande 

eller kunskaper kan förstås genom att analysera språk och handlingar i relation till de 

sociala och kulturella resurser människor använder. Det perspektivet intresserar sig 

för är relationen mellan mänskligt tänkande och de kulturella verktygen.  

Mediering är ett centralt begrepp för denna tradition. Inom detta perspektiv ses 

verktyg så som böcker eller datorer som något som stödjer lärande. Mediera kan 

även en lärare göra. Om de är ett verktyg som medierar kallas de artefakt. IT-verktyg 

är alltså digitala artefakter. Medierande artefakter utgörs av alla de kulturella verktyg 

som mänskligheten har utvecklat som vi använder för att kunna tänka och agera. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är de kulturella redskapen ett hjälpmedel som 

i olika sammanhang förmedlar omvärlden för oss.  Begreppet mediering blir därför 

ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och beskriver just denna 

samverkan mellan människors tänkande och handling och de kulturella verktygen. 

En central tanke i det sociokulturella perspektiv blir då att förstå hur människor 

interagerar med de tillgängliga kulturella verktygen och hur dessa påverkar och 
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stöttar lärprocesser (Säljö, 2010).  Appropriering är ytterligare ett begrepp som kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet vilket betyder att man ska kunna ta till 

sig ett verktyg. Alltså att man ska kunna hantera och tillämpa verktyget på det sätt de 

är avsedda för.  

4.2 Olika sätt att se på artefakter   

IT-verktyg kan ses som artefakter. Artefakter är verktyg som medierar lärande, alltså 

stöttar lärande. Robert Taylor (1980) presenterar tre huvudsakliga strategier på hur 

man kan förstå de digitala artefakternas funktion. Taylor förklarar att det första sättet 

att se på artefakten är som en medierare av ett ämne. Det andra sättet att se på de 

digitala verktyget är som en stöttning för lärandet så som  

ordbehandling, informationssökning. Den sistnämnda strategin som Taylor 

beskriver handlar om att eleven är en aktiv varelse som skapar något eller 

utvecklar verktyget. I denna studie kommer dessa tre strategier att koppla till vårt 

empiriska material som vi sedan ska analysera. Vi har konstruerat en intervjufråga 

utifrån dessa strategier för att på så sätt få en inblick i lärarnas syn på digitala 

artefakter (se bilaga 2). Vi kommer även beskriva de olika lärarnas sätt att se på de 

digitala artefakterna med hjälp av strategierna.  

4.3 Betydelsen av det kollegiala arbetet   

Christina Löfving (2011) menar att det kollegiala arbetet är viktigt då lärarrollen 

innefattar svåra beslutagandet och ett hårt arbete. Hon skriver vidare att vi behöver 

diskutera om hur vi jobbar samt varför vi gör som vi gör. Detta för att hela tiden 

utvecklas och ifrågasätta olika beteenden eller undervisningsmetoder som vi 

använder. Lars-Erik Bjessemo och Ulla Karlsson (2008) belyser också vikten av det 

kollegiala arbetet. De menar att ett klassrum med integrerad data kan bilda en 

läromiljö där kunskap bildas och fördelas mellan eleverna. Data kan ses som ett 

komplement till lärandet då man når en fördjupad förståelse. För att uppnå framgång 

med tekniska verktyg är förutsättningen kompetens bland personalen menar 

Steinberg (2013). Med hjälp av samarbete kan lärarna stödja varandra genom att dela 

på erfarenheter och kunskaper. Samarbetet mellan lärarna utesluter dock inte behovet 

av fortbildning inom IT. Detta kan i sin tur leda till en samsyn om hur personalen vill 

arbeta med digital fortbildning. Handledning och utvärdering som sker kollegialt är 

viktigt för att utveckla den digitala kompetensen på skolan.  
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Steinberg (2013) skriver om fyra tankar som vi kommer att använda oss av i vår 

analys och koppla till vårt empiriska material.  Dessa tankar kan användas som stöd 

för lärare som anser att de är en utmaning att undervisa med hjälp av tekniska 

verktyg. Han anser att dessa punkter har en vägledande effekt och kan fungera som 

en mall. Han lyfter fram att dessa tankar kan hjälpa lärare att vara självkritiska och 

tänka kring viktiga aspekter om hur IT-artefakterna bör användas och vilken funktion 

de bör fylla i undervisningen. Detta är framförallt viktigt för lärare som har 

begränsade kunskaper i hur de tekniska verktygen används. Lärare kan därför 

använda dessa fyra tankar som rekommendationer;   

• Vad är målet, syftet och innehållet och hur ska strukturen i passet se ut?   

• Vilka digitala kompetenser och förmågor ska tränas?   

• Vilka förmågor i läroplanen ska tränas?   

• Vilken plats i kunskapshierarkin vill du som lärare leda till?  

4.4 Lärarrollen   

Patrik Hernwall (2014) skriver att IT genomsyrar skolan samt påverkar och förändrar 

lärandets villkor. Om resultatet av användningen av IT är goda eller inte, beror på 

hur man använder IT samt hur stort engagemanget från eleven är. Detta är även något 

Nordström och Lundin (2014) skriver om. De menar att det är viktigt för lärare att 

dels motivera dataanvändningen i skolan men, framförallt klargöra hur de ska 

använda datorn som stöd för deras utveckling och lärande för lärarna. Genom att 

införa datorn tidigt i klassrummet och göra dessa verktyg till naturliga delar i 

undervisningen kan man se fördelarna och därmed minska risken att IT blir ett 

störmoment i skolan. Det finns nya utmaningar i teknik som ständigt förändras och 

hur man som lärare hanterar dessa utmaningar beror på innehåll, teknik och det 

sociala sammanhangets roll. Hernwall (2014) säger att de tekniska verktygen ska ha 

ett syfte och det ska användas med något ändamål. Syftet beror på ändamålet samt 

vem som är användare och vad hen har för intentioner.   

Det är viktigt att man inte fastnar i gamla mönster i hur man kan införa IT i 

undervisningen, utan snarare bör man sträva efter att utvecklas inom införandet av 

IT. Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar att det är essentiellt att man som lärare 

ser IT som ett stöd för ökad kunskap hos eleverna. De diskuterar vidare hur 

kunskapssynen och lärarens roll är i behov av en ständig förändring för nå resultaten 
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man är ute efter av IT. Det är betydelsefullt att hela tiden utveckla det rådande 

skolsystemet och förändra våra tidigare föreställningar om hur undervisning bör 

organiseras. Lärarens roll ur ett sociokulturellt perspektiv är betydelsefull då läraren 

ses som en källa för att inhämta information angående IT. Denna information hjälper 

eleverna att ta sig vidare i deras lärande.    

I och med den digitalisering som skett i skolan så är det viktigt att ställa sig frågan: 

Vad är kunskap och hur förhåller vi oss till den? Det är viktigt eftersom läraren står 

inför valet att antingen arbeta som tidigare eller på ett sätt där IT ger nya och 

annorlunda sätt att undervisa som kan bidra till ökad kunskap för eleverna 

(LantzAndersson & Säljö, 2014). Att föra in IT i undervisningen skapar mening för 

eleverna men skapar samtidigt en utmaning för lärarna då de bör förhålla sig till den 

ständiga förändringen (Nordström & Lundin, 2014).   

5. Metod   

Vi har i detta kapitel valt att beskriva vilka metoder som blir relevanta för att 

genomföra vår studie. Vi kommer där att betrakta vårt urval, insamling av empiri 

samt vårt tillvägagångssätt för att analysera vårt empiriska material. Det finns många 

sätt att samla in empiri beroende på vilket syfte man har med studien. Det är viktigt 

att ställa sig frågan; är denna metod relevant för att belysa de problem som finns? 

Även andra faktorer har en medverkan på valet av metod. Dessa kan till exempel 

vara tid, resurser och situationen man befinner sig i (Hernwall, 2014).   

5.1 Urval   

Vi har valt att kontakta tre olika skolor i två närliggande kommuner i mellersta 

Sverige. Detta gjorde vi genom mejl där vi presenterade vårt syfte med studien och 

hur den skulle genomföras. Där efter har vi haft kontinuerlig kontakt via telefon. Två 

intervjuer har genomförts på samma skola, varav de resterande har utförts på olika 

skolor. Vi har intervjuat fyra kvinnliga lärare inom årskurserna 1-3, dessa lärare har 

även varit våra handledare under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Alla fyra 

intervjuer pågick under ungefär 35-40 minuter. Detta spelades in med hjälp av 

diktafon. Under intervjuernas gång medverkade vi båda då den ena ställde frågorna 

och den andra förde anteckningar. Vi anser att det är viktigt då tillförlitligheten samt 

uppmärksamheten ökar när man är två som närvarar på intervjun. Med tanke på att vi 
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förhåller oss till de etiska övervägandena så har vi valt att ge lärarna andra namn för 

att bibehålla deras riktiga namn anonyma.   

Vi har valt att presentera lärarna på följande sätt;   

Namn   Ålder  Yrkeserfarenheter    Arbetar i årskurs   

Lisa   55 år   30 år   Årskurs 3   

Anna  48 år   22 år   Årskurs 2   

Lovisa    34 år   10 år   Årskurs 1   

Maria  32 år   9 år   Årskurs 3   

  

5.2 Datainsamlingsmetod   

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med lärare från våra tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar. Kvalitativa intervjuer syftar till att få fram hur 

respondenten tänker, känner och vilka erfarenheter samt synsätt respondenten har i 

relation till frågorna som ställt i intervjun (Bryman, 2011). Vi valde att utesluta den 

kvantitativa intervjun även om denna intervjuform skulle beröra en större grupp. När 

man använder sig av kvantitativa intervjuer såsom enkäter och dylikt så finns en risk 

att man inte får lika utförliga svar. Genom kvantitativa undersökningar blir det 

enklare att framställa resultat men eftersom vi ville få en djupare förståelse så valde 

vi den kvalitativa intervjuformen.  Detta gav oss större möjligheter till att sätta oss in 

i lärarnas verklighet och på så sätt få en djupare förståelse. Bryman (2011) belyser att 

tyngden på den kvalitativa intervjun bör ligga på respondentens egna uppfattningar 

kring ämnet. Frågorna som ställs bör ha en öppen karaktär för att respondenten ska få 

utrymme att utrycka sig. Det finns två stora områden inom den kvalitativa 

intervjuformen och de är semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Eftersom vi har 

valt att utgå ifrån en intervjuguide som vi har gjort med olika teman och frågor så 

liknar vår intervjuer den semistrukturerade intervjun. Fördelarna med denna 

intervjuform är att man kan ställa följdfrågor som inte finns givna i intervjuguiden. 

En annan viktig aspekt är också att intervjun liknar ett naturligt samtal då frågorna 
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ger utrymme till respondenten med hjälp av de stora och icke ledande frågorna (se 

bilaga 2).   

Intervjuerna har strukturerats kring fyra teman. Dessa teman har konstruerats mot 

bakgrund av forskningsfrågor, tidigare forskning och de teorier vi presenterat. Det 

första temat behandlar lärarnas bakgrund-, vilket vi ansåg var en viktig aspekt för att 

få en inblick i vilka lärarna är och vilken syn de har på IT. Det andra temat berör hur 

lärarna använder IT i undervisningen. Vi konstruerade detta tema för att kunna 

diskutera lärararens användning och syn på IT-verktygen utifrån de sociokulturella 

perspektivet samt de begrepp som blir relevanta för denna teori.  Tredje temat 

handlar om utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen som vi kopplar till 

vår första forskningsfråga: Vilka utmaningar ser lärarna med utvecklingen av IT-

användningen i undervisningen. Det sista temat innefattar utvecklingsförmågan inom 

IT och har ett samband till vår andra forskningsfråga: Vilket stöd får lärare i 

verksamheten för att hänga med i de användningen av de tekniska verktygen? Vi 

anser därmed att vi får en röd tråd i intervjuguiden och att denna hjälper oss att 

besvara de forskningsfrågor som vi har.  

5.3 Analysmetod   

Intervjuerna gav oss mycket information som sedan transkriberades och 

analyserades. Detta gjorde vi genom att vi la alla transkriberade utskrifter bredvid 

varandra för att jämföra dessa. Vi markerade därefter likheter och skillnader samt 

relevant data för vår studie. Eftersom vi har förhållit oss till olika teman så försökte 

vi koppla olika svar till de olika temana. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

kallar denna metodansats för kvalitativ dataanalys. Det som undersöks är materialet 

och detta sker på ett systematiskt sätt för att på så sätt kunna dra slutsatser. En del av 

processen handlar också om att synliggöra viktig information för att utesluta 

irrelevant material.   

5.4 Metoddiskussion   

Vi har valt att använda oss av intervjuer då vi anser att man får se en ärlig bild av 

lärarens uppfattningar i verksamheten. Här får vi även ta del av lärarnas erfarenheter 

som är viktiga för oss framtida lärare. Denna datainsamlingsmetod var också 

passande för oss med tanke på den limiterade tiden och studiens syfte. Vi använde 
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oss av en intervjuguide som hade öppna frågor i tematiska områden. Syftet med 

intervjuguiden var att det skulle finns en mall att förhålla sig till då detta förutsätter 

att alla får samma frågor. Detta leder i sin tur till att likvärdigheten ökar.   

5.5 Etiska överväganden   

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och Bryman (2011) som grund för våra 

etiska överväganden. Vetenskapsrådet (2011) skriver om att det finns fyra generella 

huvudkrav man måste förhålla sig till för att skydda individen och i vårt fall 

intervjupersonerna. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menar man att 

personerna som är berörda inom studien ska bli informerade om syftet och upplägg i 

den aktuella studien. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att respondenterna är 

medvetna om att delaktigheten är frivillig och att de när som helst kan avbryta 

deltagandet i studien. Denna information fick intervjupersonerna ta del av i samband 

med intervjun. Samtyckeskravet innebär att vi som genomför studien ska inhämta 

samtycke från de berörda i studien. Då våra intervjupersoner deltog frivilligt i 

intervjun ser vi lärarnas medverkan som ett samtycke. De uttryckte sig även om att 

det är okej att använda deras svar i vår studie. Tredje kravet, konfidentialitetskravet 

handlar om att allt material i studien ska behandlas konfidentiellt. Steinar Kvale 

(1997) skriver om att identiteten på respondenterna inte ska framgå då de ska känna 

sig trygga i sina uttalanden. Innan vi genomförde intervjuerna så har vi meddelat alla 

intervjupersonerna om att deras identitet kommer att förbli konfidentiell (se bilaga 

1). Bryman (2011) skriver även om att deltagarnas uppgifter och uttalanden måste 

behandlas med största möjliga konfidentiellitet. Det sista kravet vi utgått ifrån är, 

nyttjandekravet. Det innebär att intervjupersonernas uppgifter och uttalanden endast 

får användas till syftet de har blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

informerat intervjupersonerna om att deras uppgifter och uttalanden endast kommer 

att användas i vår studie.   

 

5.6 Validitet och reliabilitet   

Kvale (1997) skriver om att validitet kan beskrivas som sanningen i ett yttrande. 

Validitet betyder därmed i vilken omfattning som ett mätinstrument mäter det man 

avser att mäta (NE, 2009c). I en forskningsstudie är det hela processen som ska 
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grundas i validiteten och inte bara analysen. Kvale (1997) skriver vidare att 

validiteten bygger på de teorier man utgår ifrån och hållbarheten i dem. Andra 

aspekter validiteten bygger på är användandet av relevanta metoder, tillförlitligheten 

och kvaliteten i intervjuerna. Validiteten handlar alltså om helheten i studien. 

Innebörden av reliabilitet är att mätningarna i studien ska vara korrekta och passande 

(Kvale, 1997). I vårt fall handlar det om att inte ställa ledande frågor i intervjuerna 

utan frågorna ska vara öppna. Då vi har arbetat mycket med intervjufrågorna och 

diskuterat dessa med vår handledare, anser vi att våra frågor är öppna och inte 

ledande. De ger utrymme till intervjupersonerna att uttrycka sig fritt i frågorna. Vi 

har förhållit oss till de etiska principerna som Bryman (2011) presenterar, vilket vi 

anser förhöjer kvalitén på vår uppsats. Vi anser därför att tillförlitligheten är hög i vår 

studie och därför kan den bidra med kunskap till lärare.   

6. Resultatredovisning och Analys   

Här kommer vi att framställa våra intervjuer. Vi kommer därefter att analysera de 

resultat som vi fått från vår insamling av empiri. Detta kommer ske i analysdelen där 

vi kommer analysera vårt resultat med hjälp av relevant litteratur.   

6.1 Intervjuer   

Vi har valt att utgå ifrån fyra olika teman när vi framställt vår intervjuguide. Detta för 

att vi har velat behandla olika områden får att få en inblick inom IT i skolan. Vi 

börjar med att ställa bakgrundsfrågor får att få en ökad förståelse för lärares 

kompetens samt syn inom IT. Nästa tema lyfter fram hur lärare använder IT i deras 

dagliga arbete. Dessa frågor syftar till att få en förståelse för hur lärande 

situationerna ser ut och hur mycket IT interageras i klassrummet. Vi får också 

information om hur IT-användningen ökat med tidens gång. Vi kommer sedan in på 

utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen. Detta för att det finns 

motsättningar inom införandet av tekniken i skolan. Lärare har generellt väldigt olika 

åsikter om införandet av IT och därför får vi varierande åsikter inom detta tema. Sista 

temat belyser vikten av utveckling inom IT. Här diskuteras vilket stöd lärarna får 

men också vilka förmågor som bör utvecklas för ett hållbart lärande med IT.   
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6.2 Presentation av intervjupersonernas bakgrund   

Våra intervjupersoner skiljer sig i ålder samt hur länge de har jobbat inom 

verksamheten. Vi intervjuade två personer som var under 35 årsåldern som vi väljer 

att kalla Lovisa och Maria och de har jobbat i verksamheten under cirka10 års tid. De 

andra två lärarna var över 45-års åldern. Vi har kallat dem Lisa och Anna och de har 

jobbat som lärare i över 20 års tid. Det betyder naturligtvis att de har tagit 

lärarexamen vid olika tidpunkter samt att lärarutbildningen utvecklats under dessa 

tider. Ingen av intervjuade lärarna anser att de har fått tillräckliga kunskaper inom 

deras utbildning vad gäller användandet av tekniska verktyg. De uttrycker också att 

de inte har haft goda kunskaper vare sig innan lärarutbildningen eller inom denna 

som en förberedande faktor i verksamheten. Alla lärarna förutom Lisa anser att 

tekniken i samhället ligger steget för skolan. Lisa uttrycker ”de finns gott om 

tekniska resurser på min skola då vi har tillgång till datorer och annan teknisk 

utrustning”. Anna, Lovisa och Maria anser att skolan bör bli bättre på att föra in IT i 

undervisningen på ett mer naturligt sätt. De anser vidare att det ska fungera som en 

del av det pedagogiska arbetet för att hålla lärarna uppdaterade inom ämnet. Lovisa 

berättar ”eleverna kommer till skolan med mycket egna erfarenheter kring IT och att 

lärarna bör möta dem inom detta”. Skolan bör då vara ett med samhället och 

tillgodose de förkunskaper eleverna har och inte befinna sig i isolering i relation till 

det som händer utanför skolan.     

Lisa skiljer sig i sitt synsätt angående IT i jämförelse med resterande lärarna. Hon 

säger att ”de tekniska redskapen har sina fördelar i undervisningen men de får inte ta 

för stor plats”. Hon har länge undervisat och anser att den traditionella 

undervisningen har väldigt goda effekter på lärandet. Hon diskuterar vidare 

problematiken som finns med IT, där lärare låter de tekniska verktygen styra 

undervisningen. Hon uttrycker att ”lärarna gömmer sig bakom de tekniska verktygen 

då de är osäkra på sin egen kompetens”. Hon berättar att detta ändå var varför hon 

började plugga till lärare, att hon ville förmedla kunskap till eleverna. Hon anser att 

de tekniska verktygen gör eleverna ofokuserade och hon känner att det blir mer en 

lustfylld upplevelse än en lärorik sådan. Hon anser också att den traditionella 

undervisningen kan ses som en utgångspunkt och med elevers mognad föra in IT mer 

och mer. Detta för att hon känner att läraren får en ökad kontroll och känsla för vart 

eleverna befinner sig i sitt lärande. De grundläggande kunskaperna är viktiga och bör 
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finnas innan man experimenterar med tekniska redskap. Hon litar på de gamla sätten 

att lära och förstår inte varför denna IT hysteri i tidigare åldrarna har ägt rum både i 

skola och i media.   

6.3 Användning av IT i undervisningen   

I frågan om hur IT används i undervisningen får vi varierade svar. Det används olika 

mycket men alla använder det på något sätt. Det som också är varierande är hur de 

används samt i vilken utsträckning och med vilka verktyg. Alla lärare använder sig 

av datorer men vi kan se en skillnad i hur de används. Lovisa och Maria tycks vara 

mer kreativa och har ett modernt förhållningsätt till IT och menar att det skapar ett 

mer lustfyllt lärande. De använder sig av IT för att öka motivation och intresse hos 

eleverna vilket resulterar i ett stort engagemang från elevernas sida. Anna som är en 

av de äldre lärarna säger: ”med hjälp av datorn så kan vi besvara elevernas frågor och 

det blir på så sätt väldigt lättillgängligt att ha en dator vid sin sida”.  De intervjuade 

lärarna trycker på att filmens betydelse ökar motivationen och lusten till att vilja lära. 

Här måste lärare göra ett urval då filmen måste vara relevant till kunskapsinnehållet. 

Projektor är också väldigt vanligt förekommande, samt användningen av smartboards 

av Lovisa och Maria. Lovisa säger ”smartboards är inte bara roligt för eleverna men 

också utvecklande för oss lärare”. Alla lärare är ense om att datorn ger goda 

möjligheter till anpassning utifrån ett specialpedagogiskt hänseende. ”Alla elever får 

jobba utifrån deras förutsättningar och lärandet sker utifrån individens egna behov” 

uttrycker Maria. De yngre lärarna använder sig av Youtube-klipp då det är en 

naturlig ingång till aktuell kunskap och där goda möjligheter finns till diverse fakta.  

Lärarna anser att detta program är något som de är vana vid och det behöver då inte 

lägga onödig tid på att hitta material samt att lära sig att använda nya resurser. Lisa 

som har traditionella drag i sin undervisning använder framförallt datorn som är 

kopplad till projektorn. Hon säger ”Det sker inte så ofta att jag använder projektorn 

men jag brukar försöka använda det som introduktion i nya kunskapsområden”. Hon 

säger vidare ”datorn används när eleverna ska jobba i par och söka information samt 

brukar de få skriva ut bilder till olika arbeten”.   

Vi frågade om användandet av IT på något sätt förändrar lärarens undervisning om 

de jämför med hur de själva eller deras kollegor gjorde innan datorn blev vanlig i 
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skolan? Lisa säger ”mina kollegor har ändrat sitt sätt att undervisa sedan datorn blivit 

vanligare. Jag har däremot inte gjort någon stor förändring i min undervisning 

gällande IT” Hon säger vidare:   

”Man måste ha i åtanke att allt på internet inte är givande och att 

man som lärare måste göra viktiga urval.  Det tar helt enkelt för 

mycket plats i skolan och sätter lärarrollen i gungning. Bara för att 

något är nytt betyder det inte att det slår ut det gamla eller att man 

ska lita blind på det nya utan att reflektera.” (Lisa)   

Hon säger att hon går med små och säkra steg mot utvecklingen och vill fortsätta 

göra detta då hennes undervisning ger goda resultat. Hon fortsätter vidare:   

”Jag tycker att det är viktig att skilja på skola och hemmet, eleverna 

är i skolan trots allt för att öka sina kunskaper. Jag menar att skolan 

ska ha struktur och att IT inte får ersätta läraren på något sätt. 

Utifrån mina egna erfarenheter så har jag väldigt stor respekt från 

mina elever och de sitter ofta och lyssnar på mig utan att bli 

vilseledda av något annat. Detta har gett goda resultat och eleverna 

är törstiga på ny kunskap och detta är min uppgift och inte datorns.” 

(Lisa)   

Anna ser en stor förändring av användningen av IT jämfört med tidigare. Detta gäller 

både hennes utveckling men hon kan också särskilja liknande drag hos hennes 

kollegor. Hon anser själv att hon inte har så goda kunskaper inom IT men behärskar 

de grundläggande kunskaperna. Hon säger ”jag har strävan efter mer kunskap om hur 

jag kan använda tekniken i det dagliga arbetet. Det finns mycket kvar att lära men jag 

tänker inte ge upp”. Hon ser goda möjligheter till lärande genom användningen av 

IT. ”Det är vår uppgift att göra lektionerna lustfyllda och lärorika. Genom att 

använda datorer så får eleverna goda kunskaper som förbereder inför framtiden.  

Lektionerna blir mer varierande och eleverna får ofta sitta och klura tillsammans vid 

en dator”.   

De yngre lärarna Lovisa och Maria tycker att IT äntligen tagit kraft och blivit en 

viktig källa i undervisningen. Detta ser de som en positiv förändring som kommer 
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gynna eleverna i framtiden. Även om de inte har jobbat under en lång period kan de 

se skillnader i användandet av IT från att de börjat. De fanns tillgång till datorer då 

de började jobba som lärare men användes inte i lika stor utsträckning. Båda lärarna 

använder också mycket IT i deras vardagliga liv med alltifrån Facebook till Twitter. 

Då de har barn så blir detta en naturlig del i deras vardagsliv. De känner inga 

svårigheter att ta sig an denna uppgift då de själva anser att detta är roligt. Lovisa 

säger ”skolan är trots allt en del av samhället och bör därför också vara ett med den”. 

Dessa lärare använder sig av en mer varierad och avancerad IT användning. De 

använder projektor, surfplattor, datorer samt smartboards där de används flitigt då 

något av dessa tekniska verktyg används minst en gång per dag och i olika 

lärandesituationer.    

På fråga nummer tre får de svara på hur de ser på de tekniska verktygen? Här finns 

det tre alternativ som de får svara på som vi gav under intervjun:   

- Stöttning för lärande   

- Förmedlare av ett ämne   

- Eleven utvecklar skapar/utvecklar verktyget   

Denna fråga får olika svar beroende på intervjupersonerna. De delar uppfattning om 

att alternativet stöttning för lärande är vanligast förekommande men att det beror på 

situationen. Den didaktiska frågan hur blir särskilt relevant här då läraren måste 

fundera på hur eleven ska ta in innehållet. Anna uttrycker ”ibland blir datorn och 

andra verktyg förmedlare av kunskap och i de flesta fall ser jag verktygen som en 

stöttning för lärandet”. Lisa känner en rädsla över att de tekniska verktyget ska 

fungera som en förmedlare av ett ämne. Detta anser hon är tragiskt då det ifrågasätter 

lärarens roll.   

Analys: Lisa använder sig av de traditionella artefakterna i hög utsträckning. Hon 

använder sig däremot inte av de digitala artefakterna i dess fulla potential. Vi kan 

därmed förklara Lisa utifrån Taylors (1980) strategier på hur man kan använda de 

digitala artefakterna. Taylor (1980) förklarar att det första sättet att se på artefakten 

som vi kopplar till Lisas användning är en medierare av ett ämne och verktyget ses 

som en lärobok. Eftersom Lisa inte vet hur hon ska använda de digitala artefakterna 

så blir hennes undervisning väldigt traditionell. Lisas sätt att se på lärande är 
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traditionellt då hon tycker att det var bättre förr. Hon anser att man ska se de tekniska 

verktygen som en stöttning för lärande. Hon anser även att mediering kan användas 

när man ska introducera ett nytt kunskapsinnehåll men annars tycker hon att det är 

problematiskt då läraren ska vara förmedlaren av kunskap och inte artefakten. Anna 

tillhör den äldre generationen men använder IT i större utsträckning än Lisa då hon 

anser att detta är viktigt i dagens samhälle. Hon har inte tillräckliga kunskaper inom 

IT men har ett öppet förhållningssätt och en vilja till utveckling och lärande inom IT. 

Anna, Lovisa och Maria har samma synsätt angående införandet av IT i 

undervisningen det som skiljer de yngre lärarna från Anna är kunskapen både inom 

IT men även användandet av IT. Lovisa och Maria har lättare att förstå hur de 

tekniska kraven är viktiga ur ett samhällsperspektiv. De anser själva att skolan 

behöver välkomna IT och omfamna den. De använder sig av tekniska verktyg då 

detta skapar motivation och lust till att vilja lära för eleverna då dessa artefakter är en 

naturlig del av elevernas vardag. Negativa aspekter med detta sätt att se på IT är att 

lärarens roll inte blir lika framträdande. Det är det här som Lisa är rädd för då hon 

inte vill släppa kontrollen och låta IT-verktygen ta över. De resterande lärarna ser IT 

verktyg som digitala artefakter. Anna, Lovisa och Maria har kommit steget längre i 

användandet av de digitala artefakterna än Lisa. Vi kopplar detta till Taylors (1980) 

andra sätt att se på de digitala artefakterna. Det andra sättet att se på de digitala 

artefakterna är som en stöttning för lärande, alltså en medierande faktor i 

undervisningen.   

6.4 Utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen   

Utmaningen i att följa den tekniska utvecklingen är stora för de intervjuade lärarna.  

Detta är något vi kan koppla till det Anna säger "man behöver kunskap om hur man 

använder IT samt om hur man lär ut med hjälp av dessa”. Fortbildning menar alla 

lärare är en förutsättning för att lära ut på ett meningsfullt och givande sätt.  

Fortbildningen ger dels upphov till bredare kunskap om hur man använder tekniska 

verktyg i verksamheten men den syftar också till att inspirera lärare att använda IT på 

ett varierande sätt. Detta leder troligtvis till att man möter och kan leda elever på ett 

bättre sätt än tidigare uttrycker Maria.  

En annan utmaning som lärarna tacklas med är att de ekonomiska förhållandena inte 

alltid stödjer den utveckling som råder inom IT. ”Det spelar ingen roll hur duktig 
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pedagog jag är om det inte finns några resurser” säger Lovisa. Hon fortsätter ”på 

samma sätt som att det inte hade spelat någon roll om jag hade 30 datorer i ett 

klassrum om jag inte kan tillämpa dem på rätt sätt”. Resurser och kunskap är 

beroende av varandra och när de går hand i hand har vi goda förutsättningar till 

lärande.  

Tid är också en utmanande faktor anser alla intervjupersonerna inom IT-

utvecklingen. När dator och andra tekniska föremål blir så vanliga i dagens 

undervisning så bör vi hålla oss uppdaterade. Som det ofta pratas om så har lärare ett 

mycket krävande jobb med mycket uppgifter som sker i anslutning till eleverna. 

Detta gör att fortbildningen läggs på hyllan dels för att de på högre nivåer inte satsar 

på IT-utveckling men också för att lärarna känner sig stressade över aktuella 

uppgifter.  Det krävs också tid för planering av lektioner då man måste se över allt 

material innan för att det ska vara lämpligt. ”Man kan inte chansa med materialet för 

att det kan komma oväntade överraskningar” säger Maria.   

Alla lärare förutom Lisa uttrycker att en annan utmaning med IT är när man förlitar 

sig på IT- utrustningen och förväntar sig att den ska fungera som den bör. ”Ibland är 

hela lektionen beroende av att utrustningen fungerar som den ska då man förlitar sig 

på den. Detta är inte alltid en garanti och då står man där oförberedd”.   

Lärarna får uttrycka sig i vilken skillnad det är att använda dator och andra tekniska 

verktyg i jämförsele med de traditionella hjälpmedlen: Anna uttrycker sig så här:  

”datorn erbjuder både bild, ljud och synintryck samtidigt vilket ofta fångar barnen”. 

Här pratar hon om elevernas engagemang och motivation som är bärande faktorer för 

att lyckas i skolan. Hon menar vidare på att det är viktiga att fråga sig vad syftet med 

de tekniska verktygen är. ”Bara för att man använder datorer och dylikt så betyder 

inte det att undervisningen har en bättre kvalitet”. Detta kan vi koppla till Lisas 

åsikter, hon menar att många lärare använder IT bara för sakens skull medan hon 

håller sig till sin undervisningsmetod som hon anser vara lärorik. Hon är också 

skeptisk till tanken om att en dator väger tyngre än en lärobok. Utan hon anser att det 

är en fråga om lärarens kompentens som blir central när man diskuterar hur elever 

lär.   
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Vi frågade om lärarna kunde se några skillnader gällande deras utveckling inom IT 

under deras tid som verksamma lärare. Här kunde vi se att alla lärarna hade liknande 

erfarenheter. De ansåg att det skett stora förändringar framförallt gällande 

tillgängligheten men också den stora viljan att använda datorn särskilt från elevernas 

sida. ”En stor förändring har skett speciellt i utformandet av undervisningen som är 

mer varierad nu med hjälp av tekniska verktyg än vad den var för bara 10 år sedan” 

säger Maria. Trots detta håller Lisa sig till en mer traditionell undervisning trots att 

det finns möjligheter för en mer ”modern” kunskapsförmedling. Hon säger ”jag 

använder mig mer och mer av tekniken men släpper inte min uppfattning i hur man 

ska undervisa då jag har fått goda resultat av elevernas presentationer”.   

Sista frågan inom temat utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen var 

anser du att det finns tillräckliga resurser för att möjliggöra användningen av IT? Här 

fick vi varierade svar då Lisa, Lovisa och Maria hade goda förutsättningar och god 

ekonomisk situation. Medan Anna hade bristande ekonomi och inga möjligheter till 

uppdatering av tekniska verktyg. Anna uttrycker det så här: ”I modern tid ställs krav 

på dagens skola vad gäller IT hantering eftersom vi lever i en elektronisk tid. Detta 

betyder att skolan inte har råd att inte satsa på IT”. Det Anna uttrycker här är att det 

är en investering att satsa på teknik speciellt i ett samhälle som detta. Vi kommer inte 

ifrån teknik och den kommer bli ännu mer dominerande med årens gång och därför 

blir skolans uppgift att rusta eleverna för framtiden.   

Analys: Intervjupersonerna anser inte att resurserna är otillräckliga snarare att det är 

kunskaperna genom fortbildning de vill åt. De menar på att de behöver praktiska 

kunskaper i hur IT ska användas i verksamheten. Det sociokulturella begreppet 

appropriering blir här en relevant aspekt då lärarna ska kunna hantera de tekniska 

verktygen. Detta kan vi koppla till det Gardau (2009) som betonar relevansen av 

lärarens kunskap inom de tekniska verktygen som en central aspekt. Detta för att 

utesluta att skolan hamnar utanför samhället. Han menar vidare att skolans uppdrag 

är att förbereda eleverna för framtiden. I dagens samhälle är kunskap inom IT-

användningen nödvändiga för att fungera som en aktiv samhällsmedborgare. Detta 

med tanke på den stora utvecklingen av IT i samhället och de krav som ställs på 

medborgaren. Detta är viktigt speciellt när samhället är digitaliserat och det mesta 

sker med hjälp av IT. Intervjupersonerna ser införandet av IT som en utmaning då 
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tillgång till fortbildning inte är något dem har. Genom fortbildning får lärarna de 

kunskaper som de saknar och detta hjälper dem att rusta eleverna inför framtiden. 

När fortbildningen brister kan man ta till andra hjälpmedel för att få ökad kunskap i 

användandet av IT-verktyg. Steinberg (2013) presenterar fyra punkter som lärare kan 

ta hjälp av för att öka kvaliteten i undervisningen med hjälp av IT-verktyg. Dessa 

punkter kan ses som rekommendationer men utesluter dock inte behovet av 

fortbildning. För de intervjuade lärarna som vill använda IT-verktyg i större 

omfattning kan dessa punkter vara till hjälp.  

6.5 Utvecklingsförmåga inom IT   

I frågan om deras skola hänger med i den tekniska utvecklingen svarar alla lärare nej 

förutom Lisa som är osäker på grund av att hon inte visste. Lisa som är osäker på 

grund av att hon inte är så insatt och där med inte kunnig inom ämnet. Hon säger: 

”Jag vet inte hur det ser ut på skolan men utifrån det jag har sett så används det en 

hel del”. De andra lärarna anser att det finns mycket kvar att göra inom området för 

att hänga med i den tekniska utvecklingen. ”Det sker ständigt en förändring och 

svårigheterna att hänga med blir allt större. Det är också en stor spridning i 

kunskapsnivån hos lärare och många skulle behöva kompetensutveckling inom 

området IT” uttrycker Maria.   

Anser du att du hänger med i den tekniska utvecklingen är nästa fråga i intervjun. 

Här blir det synligt att lärarna bär med sig en osäkerhet när det kommer till kunskap 

inom IT. Detta har mycket att göra med att ingen av dessa fyra lärare har fått någon 

fortbildning. Anna säger ”jag har gått på någon kurs styrd från kommunen, men detta 

var många år sedan och jag bär inte med mig de kunskaperna idag”. De flesta av 

intervjupersonerna känner sig stressade över att kunna uppfylla kravet om att 

förbereda eleverna till framtida medborgare. De känner inget stöd uppifrån utan 

initiativet kommer från dem själva, eleverna samt vårdnadshavarna.  Eftersom 

lärarna bara har varandra till hjälp så försöker de inspirera och dela kunskaper med 

varandra. De betonar att det kollegiala arbetet har varit ett enormt stöd och att de 

känner sig övergivna uppifrån då deras roll inte tas på allvar. Anna säger ”vi är flera 

lärare som är vilsna och utan vägledning så har vi en lång bit att gå”. Maria uttrycker 

att de behöver hjälp från alla nivåer som blir relevanta inom utbildningssyfte. Hon 

säger:   
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”Staten måste inse behovet av vidareutbildning av lärarnas IT- 

kompetens och öronmärka pengar till kommunen så att olika 

satsningar kan göras. Även skolledningen måste våga ställa krav på 

kommunen och lyssna in oss lärare. Jag som lärare har ansvar att ta 

emot kurser och utbildning samt i min vardag hålla mig på banan 

gällande ny teknik. Elevernas kunskaper kan på ett mer effektivt 

sätt tas om hand i skolan och bidra till ökad kompetens på området. 

De kan visa, leda och tillsammans kan vi lära oss.” (Maria)   

Analys: Enligt en ny studie kallad ESSIE, har det visat sig att Sverige ligger på ett 

högt genomsnitt datorer per elev i jämförelse med andra länder inom EU. Trots detta 

så används datorn mycket mer i andra länder inom EU än i Sverige. Karlberg (2013) 

förklarar detta genom att utvecklingen av IT har gått för fort i samhället och lärarna 

har inte hunnit med. Lärarna och skolan har halkat efter i den tekniska utvecklingen 

som skett i samhället. Det är inte bara en fråga om att kunna använda artefakterna 

utan snarare en fråga om hur de används på ett meningsfullt sätt i undervisningen 

som främjar kunskap. Han menar vidare att när kunskaperna inte finns hos lärarna 

gällande användningen av IT artefakterna så tenderar datorn och andra hjälpmedel att 

bli en distraktionsfaktor. Han hävdar vidare att vi har gott om resurser men 

problematiken ligger i kunskapen om hur man använder IT. I och med detta betonar 

han vikten av fortbildning. Hernwall (2014) skriver även om vikten av fortbildning. 

Han menar att det är viktigt att de tekniska verktygen har ett syfte, men även att 

dessa verktyg ska användas med ett ändamål. Detta är något vi kan koppla till det 

Anna, Lovisa och Maria säger gällande utvecklingsförmågan inom IT. De menar att 

fortbildningen ökar kunskapen om användningen av artefakterna och att det sker en 

mer jämlik kunskapsnivå mellan lärarna inom IT. Det finns viss osäkerhet hos 

intervjupersonerna i olika hög grad när det kommer till IT användningen. Lärarna 

uttrycker att de behöver vägledning för att veta hur de ska använda de tekniska 

verktygen för att de ska kunna uppfylla kraven som står i Lgr 11. Anna, Lovisa och 

Maria vill ha mer kunskap om IT och hur man kan använda det i sin undervisning i 

sin fulla potential. Då fortbildning inte är något alternativ så får de göra det bästa av 

situationen. De arbetar mycket kollegialt för att använda sig av varandras kunskap.  
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Detta är något Steinberg (2013) stödjer då han menar att det är viktigt att dela 

erfarenheter och kunskaper lärare emellan. Samarbetet mellan lärarna är en väsentlig 

aspekt för utvecklingen av kunskap men detta utesluter inte vikten av fortbildning.   

7. Diskussion   

I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat. Vi kommer även att diskutera 

studiens resultat utifrån relevant litteratur och tidigare forskning. Därefter kommer vi 

att presentera våra slutsatser och skriva om vad resultatet har för betydelse för vårt 

framtida yrke samt fortsatt forskning.   

7.1 Utmaning i att följa den tekniska utvecklingen  

I detta avsnitt kommer vi behandla utmaningen i att följa den tekniska utvecklingen. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att lärarna har olika uppfattningar om hur IT ska 

användas samt i vilken utsträckning. Detta eftersom lärarna har olika uppfattningar 

om hur eleverna lär bäst. Lärarna utformar sin undervisning utifrån vad de tycker är 

relevant. Vi kan i stora drag se att lärarna inte hänger med i den tekniska 

utvecklingen och att de anser att samhället utvecklas för fort.   

Utifrån vårt resultat kan vi se att Lisa har traditionella tankar om hur elever lär bäst. I 

hennes undervisning så dominerar de traditionella läromedlen och IT användningen 

blir därför inte lika framträdande i hennes undervisning. Lisa ser sig själv som en 

viktig källa till kunskap och anser att hennes uppgift är att förmedla kunskap till 

eleverna. Lisa använder sig av IT när hon presenterar ett nytt kunskapsområde men 

hon använder sig inte av digitala artefakter på så sätt att de tillför något nytt i 

undervisningen. De används istället som vilket verktyg som helst. Vi vill härmed 

understryka att Lisas undervisning inte har mindre kvalitet än de resterande lärarna 

då hon inte använder IT i lika hög grad. Hon har sitt sätt att lära ut som ger goda 

resultat för sina elever. Lärarens främsta uppgift är att förmedla kunskap till eleverna 

för att de ska utvecklas och införskaffa kunskap som de har användning för. När vi 

har analyserat de intervjuade lärarnas förhållningssätt till IT så har vi gått in med ett 

analyserande syfte vilket inte gör Lisa rättvisa. Eftersom vi endast tittat på IT-

användningen och inte hur hennes undervisning ser ut i övrigt så kan man inte dra 

några slutsatser om Lisas professionalitet inom yrket. Vi kan däremot dra slutsatsen 

att Lisas elever inte förbereds inom användandet av de tekniska verktygen i lika hög 
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grad som de resterande lärarna.  De resterande intervjuade lärarna är positiva till att 

använda IT-artefakter. De anser vidare att IT- artefakterna ses som ett stöd för 

lärande och bidrar till ökad förståelse och kunskap. De menar att genom att föra in 

IT-artefakterna i tidig ålder så kan dessa verktyg bli naturliga delar av 

undervisningen. Lovisa, Anna och Maria använder IT i större utsträckning men detta 

ger bara en liten bild av hur de undervisar precis som i Lisas fall. Bara för att IT-

användningen är relativt hög så betyder inte det att de är mer kompetenta som lärare.  

Vi kan utifrån vår tidigare forskning förstå att det råder en kamp mellan traditionella 

förhållningssätt och en pågående omformulering av sättet att se på kunskap, skolans 

uppdrag och dess uppgifter. Detta visar en stor komplexitet då lärarna dels ska 

förbereda elever till demokratiska medborgare samtidigt som de ska undervisa på ett 

sätt som de tror på. Detta är en fråga om att utveckla det rådande skolsystemet då IT 

bör bli en större del i skolan. I dagens samhälle så krävs de kunskaper om att kunna 

använda de tekniska verktygen, man riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap men 

även socialt om man inte kan behärska de tekniska verktygen. Detta är ytligare en 

anledning till att använda IT och vi ser det som lärarens roll då tekniken har blivit en 

stor roll i samhället. Utifrån våra resultat kan vi se att användandet av IT artefakterna 

i undervisningen är varierande. Detta är problematiskt ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Eftersom eleverna får olika förutsättningar för att använda och lära genom IT 

artefakterna så förbereds de olika mycket inför framtidens uppgifter. Vi anser därför 

att detta är ett samhällsproblem då alla elever ska ha samma förutsättningar i skolan.   

7.1.1 Stöd till lärare   

Vårt resultat visar att alla lärare som vi intervjuat inte har någon fortbildning inom 

IT. När fortbildningen blir lidande tenderar kunskaperna att brista i hur man 

använder IT artefakterna menar Karlberg (2013). Han belyser också att detta kan leda 

till att tekniska verktyg blir en distraktionsfaktor istället för hjälpmedel. Han menar 

vidare att det inte räcker att dela ut datorer till lärare och förvänta sig att de ska göra 

något berikande av materialet. De intervjuade lärarna hävdar att fortbildning är något 

de är i behov av samt känner intresse för.   

Utifrån samhällsdebatter och tidigare forskning kan vi se att samhället ställer höga 

krav på lärarna. Fortbildning är inte något lärarna kan ansvara för utan det måste ske 
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från högre nivåer. Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att fortbildning är en 

essentiell källa till kunskap och utveckling. Eftersom fortbildning är en bristande 

faktor i verksamheten så använder sig lärarna vi intervjuat av kollegialt arbete. Det 

kollegiala arbetet har blivit en räddning för lärarna då de delar erfarenheter och 

kunskaper. Vi vill här med understryka att det kollegiala samarbetet är betydelsefullt 

men det utesluter inte behovet av fortbildning. Utifrån tidigare forskning och våra 

kvalitativa intervjuer kan vi se att det saknas kunskaper i hanteringen av IT 

artefakterna. Det gör att de tekniska verktygen används i begränsad utsträckning. 

Detta ger upphov till att samhället och skolan glider ifrån varandra, vilket gör att 

dagens skola inte förbereder eleverna för morgondagens samhälle. Genom 

fortbildning och samsyn kan eleverna få likvärdiga förutsättningar för att hantera de 

tekniska verktygen. Lärarna kan därmed förbereda eleverna till aktiva 

samhällsmedborgare.   

Det sker ständiga debatter om skolan och förväntningarna på lärarna är stora då de 

ska förbereda eleverna till framtida demokratiska medborgare. Trots detta så 

investeras det inte i kompetensutvecklingen vilket har en avgörande roll för elevernas 

lärande. Detta kan vi koppla till den bristande kompetensutvecklingen då alla 

intervjupersonerna uttrycker att de inte fått någon fortbildning inom IT sedan de blev 

verksamma inom yrket. Lärarna känner att de är vilseledda i deras uppgift i att 

förbereda eleverna inför framtiden då stödet inte är tillräckligt och de inte kan leva 

upp till de förväntningar som ställs. Lärarna som vi har intervjuat anser därmed att de 

inte kan appropriera de tekniska verktygen på ett lärorikt och utvecklande sätt. Alltså 

det lärarna behöver kunskap i är i hur artefakterna bör används då ekonomiska 

resurserna är goda.   

Utifrån tidigare forskning kan vi se att de ekonomiska resurserna är goda inom IT i 

de svenska skolan. Trots detta är IT användningen i Sverige väldigt låg i jämförelse 

med andra länder inom EU. Detta förklaras i och med att lärarnas fortbildning inte 

har hunnit med i den snabba utvecklingen av IT. Detta kan vi koppla till våra resultat 

då fortbildning inom IT är väldigt låg. Vi håller med Gardau (2009) om att det inte 

räcker med att bara dela ut datorer och förvänta sig att alla lärare ska kunna hantera 

dem. Han anser att kompetensutveckling är en central aspekt för lärande och att man 
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bör se denna satsning som en investering för framtiden då IT får en mer 

framträdande roll i samhället.  

7.2 Studiens betydelse för läraryrket   

Utifrån vår studie har vi bidragit till kunskap om vad som är betydande för läraryrket. 

Samhället förändras konstant vilket kan gör att lärarna har svårt att hänga med i IT 

utvecklingen fullt ut. Vi har också bidragit med kunskap om att fortbildningen är 

bristande trots all satsning som sker. Därför är det kollegiala arbetet en betydelsefull 

aspekt för att uppdatera sitt lärande inom IT. Det är viktigt att inte vara rädd att 

använda tekniska verktyg i rädsla om att förlora kontrollen eller inte kunna behärska 

de tekniska verktygen. Vi menar att det är viktigt att testa sig fram och inte vara rädd 

för att misslyckas då vi inte kan ta fortbildning inom IT för givet.   

7.2.1 Studiens betydelse för fortsatt forskning   

Vi anser att det ska fortsätta forskas kring IT då detta område är komplext. Eftersom 

utmaningen att hänga med i den tekniska utvecklingen är stor så behöver vi hitta 

strategier för ett långsiktigt lärande. Det finns mycket forskning inom området IT och 

det satsas mycket pengar på framförallt resurserna men även en del på fortbildning. 

Trots detta så tillämpas inte forskningen på rätt sätt då lärarna inte kan använda de 

digitala artefakterna till fullo. Det behöver forskas om hur lärare kan tillämpa de 

tekniska verktygen i sin undervisning. Fortsatt forskning bör ta fram konkreta 

exempel i undervisningen om hur man använder sig av digitala artefakter på ett 

meningsfullt sätt.   

7.3 Slutsatser och avslutande reflektioner   

Denna uppsats har besvarat våra forskningsfrågor. Vi kan utifrån vårt resultat dra 

slutsatsen att lärarna vi har intervjuat ser en utmaning med att hänga med i den 

tekniska utvecklingen. Detta beror på att samhället ständigt förändras med snabba 

steg medan de intervjuade lärarna har svårt att göra det. Om den bilden som lärarna 

ger gäller för alla lärare i alla skolor skulle det innebära att de svenska skolorna inte 

hänger med i den tekniska utvecklingen.  Kompetensutvecklingen är också något 

som brister hos de lärare som vi intervjuat, vilket också blir problematiskt för att 

jobba mot utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen. Detta lämnar spår i 

undervisningssammanhang då de lärare som inte har grundläggande kunskaper i 
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användning av IT använder verktygen i liten utsträckning. De används då inte som en 

medierande faktor utan som ett traditionellt verktyg eftersom läraren inte kan 

appropriera verktygen. Då detta sker begränsat så har lärarna svårt att förbereda 

eleverna i hanteringen och användandet av de tekniska verktygen. Detta kan i sin tur 

leda till att eleverna har svårt att integrera sig i samhället och uppfylla de krav som 

ställs för att vara aktiva samhällsmedborgare. I jämförelse med andra länder inom 

EU så har Sverige relativt goda resurser vilket kan vara en stödjande faktor för 

användandet av de tekniska verktygen. Användningen av dessa resurser är däremot 

låga jämfört med andra EU länder. Detta kan förklaras genom att fortbildningen i 

dessa skolor har varit bristande och då har de kollegiala arbetet haft en bärande roll. 

Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att de intervjuade lärarna inte får något stöd i hur 

man använder IT i verksamheten. Det enda stöd de får är att arbeta kollegialt och 

hjälpa varandra lärare emellan. Eftersom IT debatten är aktuell och det satsas mycket 

resurser men också forskning så har vi goda förhoppningar om att IT kommer att 

integreras bättre i skolan. Vi anser vidare att detta är en fråga om investering för 

framtiden då tekniken förmodligen är här för att stanna.   
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Bilaga 1  

Vi är två tjejer från Örebro Universitet som läser vårt tredje år inom lärarprogrammet 

inriktning f-3. Vi skriver nu vårt självständiga arbete med SO-inriktning. Vi har valt att 

fokusera på IT och lärarens utmaning att hänga med i denna. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturade intervjuer då detta syftar till att lämna öppna svarsalternativ till 

intervjupersonen. Vi anser att detta bidrar till en mer naturlig kommunikation än den 

traditionella intervjuformen. Vi kommer inleda intervjun med bakgrundsfrågor för att skapa 

förståelse för lärarens tidigare erfarenheter. Vi har valt att tematisera intervjun då vi har tre 

omfattande teman. Det ena temat syftar till att synliggöra utmaningen att hänga med i den 

tekniska utvecklingen, det andra temat behandlar lärares utvecklingsförmåga inom IT och det 

tredje handlar om användning av IT i undervisningen.   

Vi kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera på ett mer tillförlitligt sett samt 

föra anteckningar. Intervjupersonerna kommer att vara anonyma samt den skola vi befinner 

oss på. Vi hävdar därmed att intervjun är konfidentiell.   
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Bilaga 2   

Intervjuguide   

Bakgrundsfrågor   

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  

2. Hur länge har du jobbat på den här skolan?   

3. Vilka årskurser har du jobbat med?   

4. När tog du lärarexamen?   

5. Anser du att din lärarutbildning har bidragit med tillräckliga kunskaper inom IT?   

6. Vilken syn har du på IT?   

Tema: Användning av IT i undervisningen   

7. Hur använder du IT i din undervisning?   

8. Förändrar användandet av IT på något sätt din undervisning om du jämför med hur du 

eller dina kollegor gjorde innan datorn blev vanlig i skolan?   

9. Hur ser du på de tekniska verktygen?   

- Stöttning för lärande   

- Förmedlare av ett ämne   

- Eleven utvecklar skapar/utvecklar verktyget  

Tema: Utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen   

10. Anser du att det finns några utmaningar med IT-användning i undervisningen?  

-  Vilka?   

  

11. Är det skillnad på att använda dator i jämförelse med andra traditionella hjälpmedel?   

-  Vilka skillnader finns det i sådant fall?   

  

12. Kan du se några skillnader gällande din utveckling inom IT under din tid som lärare?   

  

13. Anser du att det finns tillräckliga resurser för att möjliggöra användningen av IT?   

Tema: Utvecklingsförmåga inom IT   

14. Anser du att din skola hänger med i    

1) den tekniska utvecklingen   

2) de senaste rönen om hur IT kan användas i undervisningen?   

  

15 Anser du att du hänger med i den tekniska utvecklingen?   

  

16 Vad har du för erfarenheter kring din egen skolgång kring IT?   
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17 Vilket stöd får du för att hålla dig uppdaterad inom IT?   

  

18 Har du fått någon fortbildning i IT-användning?   

  

- Vilket innehåll behandlades i fortbildningen?   

- I sådant fall hur ofta?   

- Var den lärorik?   

- Hur ofta skulle du vilja ha fortbildning och vilket innehåll anser du att den behöver 

ha?   

- Sker fortbildningen i samband med andra skolor i samma kommun? Hur tycker du att 

det borde vara?   

  

19 Från vilka nivåer anser du att engagemanget för IT i skolan kommer ifrån:   

  

- Kommunen  

- Skolledning  

- Rektor  

- Kollegor  

- Du själv  

- Eleverna   


