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 Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva hur sju pedagoger från två 

gymnasieskolor upplever användandet av informations- och 

kommunikationsteknik i sitt yrkesutövande och hur de arbetar med dessa 

hjälpmedel i sin undervisning. Informationen har samlats in via kvalitativa 

intervjuer och studien visar att informanterna är positiva till användandet av 

informationsteknik i klassrumssammanhang samt att de anser att det berikar 

undervisningen.  

Användandet av informations- och kommunikationsteknik skiljer sig något 

mellan undervisningsämnena. Det är främst i samhällskunskap och svenska som 

informations- och kommunikationsteknik används och minst i naturkunskap 

samt matematik. Vidare framkommer det i studien att pedagogerna anser att 

eleverna har svårt att kritiskt granska information som de tar del av via internet.  

Kurser och vidareutbildningar nämns som förslag för att lära pedagoger hur de 

bäst kan använda sig av informations- och kommunikationsteknik och hur de 

kan lära ut källkritiska principer samt visa eleverna hur de kan sålla i 

informationsflödet.  

Keywords: IKT, källkritik, sociala medier, sociokulturellt perspektiv. 
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Inledning 
Informationsteknik används i dagens samhälle nästintill överallt. Även inom 

skolan dokumenteras, planeras och delas information via internet. 

Undervisningen syftar, enligt mig, till att ge eleverna verktyg som de behöver 

både nu och senare i livet för att bli kloka och kritiskt-tänkande 

samhällsmedborgare som är medvetna om sina rättigheter samt skyldigheter.  

När jag som pedagog planerar lektioner och funderar på hur undervisningen ska 

bli så intressant och levande som möjligt ställs jag inför samma funderingar de 

flesta lärare någon gång ställts inför åtminstone någon gång under sin karriär. 

Det jag intresserar mig för och är övertygad om att de flesta pedagoger tänker 

lika kring, är hur man ska få till stånd en undervisning där elever känner sig 

delaktiga, intresserade och där resultatet blir att de lär sig för livet och inte 

enbart till nästkommande prov.  

Användandet av informationsteknik i undervisningssammanhang kan enligt mig 

leda till en känsla av delaktighet hos eleverna då de kan samarbeta med 

varandra och stå i kontakt med sina lärare oberoende av var de befinner sig. 

Genom att dela dokument via internet med klasskamrater samt lärare öppnar 

eleven upp för konstruktiv kritik under själva skapandeprocessen och det är då 

lärarens uppgift att möta eleven på sådant vis så att eleven känner sig sedd, 

förstådd och motiverad för att utvecklas som individ.  

Hur förändras villkoren för lärande när nya tekniker och medierade 

resurser börjar användas i samhället? Hur påverkas samhället i sin helhet 

i sitt sätt att organisera information och att hålla den tillgänglig, och hur 

förändras sätten att lära för individen? (Roger Säljö, 2005, s.8) 

Många pedagoger som jag har mött under mina verksamma år menar att de 

redan innan en påbörjad lektion använder sig av datorer och internet i sin 

planering. Med relativt enkla knapptryckningar kan de få till stånd en 

föreläsning med PowerPoint samt även filmklipp som automatiskt spelas upp 

när de visar upp materialet för eleverna. Ibland kan hela lektioner vara 

utformade runt den tekniska utrustning som de flesta av oss idag tar för givet 

ska finnas i klassrum och på arbetsplatser.  

Undervisningen har för många pedagoger förändrats i och med tillgången till 

den mängd information som elever dels har möjlighet att nå via sina 

mobiltelefoner men även via sina datorer samt lärarnas egna möjligheter att 

använda informationstekniska hjälpmedel. Pedagogens roll kommer eventuellt 
ändras när elever kan leta reda på svar via sina mobiltelefoner samt använda 

olika sökmotorer för att hitta fakta. Lärarens syn på de relativt nya verktygen 

torde variera beroende på hur förtrogna de själva är att använda sig av 

informations- och kommunikationsteknik. (IKT). 

Dagens elever är för det mesta väl insatta i hur man använder datorer, 

mobiltelefoner och de kan finna information via internet. De är relativt 

förtrogna med sökmotorer och använder IKT i stor utsträckning för att skriva 
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arbeten och leta information. Men att vara källkritisk till det som man finner på 

internet är ingen självklarhet och det kan bli fel om man tror på allt man läser 

och sedan använder det i sina egna skoluppgifter.  

Vi lärare har ett ansvar att hjälpa elever att tänka källkritiskt, speciellt när de 

letar information via internet. När eleverna lär sig tänka kritiskt till information 

sker en kvalitetskontroll som minimerar att så kallad skräpinformation 

inkluderas i elevernas arbeten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sju pedagoger som arbetar på två 

gymnasieskolor ser på IKT som digitalt verktyg och hur de arbetar med dessa 

hjälpmedel i sin undervisning. Det är en kvalitativ studie med följande 

forskningsfrågor: 

 Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar IKT i sin dagliga 

yrkesutövning? 

 Finns det enligt informanterna negativa aspekter av att använda IKT i 

undervisningssammanhang? 

 Hur beskriver lärarna sina upplevelser av källkritik i förhållande till 

IKT? 
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 Bakgrund 
Nedan presenteras först det sociokulturella perspektivet där det framhålls att 

man lär sig i samtal och i samarbete med andra samt i användandet av 

medierade verktyg. Då denna studie försöker finna svar på hur pedagoger 

upplever användandet av IKT i sin undervisning så anser jag det sociokulturella 

perspektivet på lärande vara lämpligt att använda mig av. Det är en teori där 

människors samspel och samarbete poängteras som viktiga för att lära och där 

det framgår att människan är en social varelse.  

 

Därefter kommer skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan 

att presenteras innan kapitlet avslutas med tidigare forskning under rubriken 

Källkritik, kritiskt tänkande hos eleverna och lärares IT kompetens. Denna 

bakgrund lyfter bland annat fram studier som visar på behovet av källkritik, 

lärares upplevelser av IKT i sin undervisning samt hur elever ser på sin egen 

förmåga att ta till sig information via internet. Skolverkets rapport visar på 

skillnader och likheter mellan skolor, ämnen och hur lärare ställer sig till 

användningen av IKT i sin undervisning.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 
 

Vygotsky (1896-1934) utvecklade det sociokulturella perspektivet på lärande 

och menade att man lär med hjälp av olika verktyg. Vygotsky reagerade mot de 

två största forskningstraditionerna som fanns på den tiden och hade sina rötter i 

antikens filosofi: rationalism (nativism) respektive empirism (Säljö, 2005, s. 

17). 

 

Vygotsky menade att många av de ”högre förmågorna” som kreativt skapande, 

problemlösning och andra former av viljestyrda handlingar inte kan reduceras 

till kedjor av betingning. Det räcker inte med en reaktion på en stimulans. Det 

krävs högre tankeverksamhet och förmåga att minnas samt användande av 

medierade verktyg för att ett lärande kan åstadkommas.  

 

Dessa redskap och tecken har enligt Vygotsky en viktig roll för lärande och han 

skiljer mellan två slags redskap; de språkliga och de fysiska. Det språkliga 

benämns även som det intellektuella, mentala, diskursiva och kommunikativa 

medan det fysiska är av människan tillverkade redskap så som datorer, 

mobiltelefoner och så vidare. De fysiska redskapen kallas även för artefakter 

inom detta perspektiv (Säljo, 2005, s. 25-28).  

 

Alla människor omges av fysiska artefakter och språkliga redskap. Det är i 

samspelet mellan de språkliga och de fysiska attributen som lärande sker och 

det är, enligt Säljö (2005, s. 34) viktigt att inse att lärande sker vart som helst, 

dagligen och inte enbart i skolmiljö.  

 

Samtalet har enligt Säljö (2005, s. 31-32) alltid varit och kommer alltid att vara 

den viktigaste arenan för lärande. Det är via utbytet av erfarenheter som vi lär 

oss. Vi lyssnar, samtalar, funderar och gör kunskapen till vår egen. Språket blir 
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verktyget som stimulerar till fortsatt och kontinuerligt lärande. Tillsammans 

med de fysiska artefakterna utgör de kulturella redskap. 

 
Lärande sker i första hand genom deltagande i aktiviteter och som en 

konsekvens av deltagande, inte genom undervisning. (…) Människan är i 

denna mening en varelse som hela tiden blir till, hon transformeras som 

person och som handlande subjekt i sociala praktiker. (Säljö, 2005, s. 48) 

Säljö (2005, s. 221) beskriver hur man numera möter andra problem än vad 

man gjorde tidigare när det enbart handlade om att läsa och tillgodogöra sig 

texter. Genom att läsa digitala texter så måste man numera lära sig att vara 

källkritisk, förstå olika programvaror och hur man på bästa sätt kan använda 

datorn som hjälpmedel. Att förstå vad man läser handlar numera inte enbart om 

att förstå ordens betydelse. Hänsyn till andra faktorer vävs alltmer in, 

exempelvis författarens motiv till att publicera texten, sanningshalten och 

tillförlitligheten av den valda källan.  

 

Vidare menar Säljö (2005, s. 222) att den relativt nya tekniken med 

användandet av internet suddar ut gränserna mellan skaparen av texten och de 

som läser den. Använder man sig av medierad kommunikation så rör man sig 

friare mellan olika medier och lärandet sker medan man letar efter sådant som 

intresserar en och som finns att tillgå via olika källor. 

 
”Lärande blir en innovativ och personligt styrd process på ett sätt som vi 

inte har sett tidigare, det är skapandet av innebörd och mening som är 

intressant snarare än bevarandet av ursprungsversioner.” (Säljö, 2005, s. 

222) 

Enligt Säljö (2005, s. 137) så kontrollerar skolan vilka kunskaper som ska läras 

ut och på vilket sätt som dessa kunskaper ska tillgodogöras av eleverna. Det är 

skolan som bestämmer vilka sätt som är rätt eller fel. Vad som är irrelevant 

eller av vikt. Med dagens teknik och det informationssamhälle vi lever i så 

förändras synen på ungdomars och barns rättigheter och ett krav på ökade 

demokratiska arbetssätt kan enligt Säljö påvisas. Han anser att de traditionella 

sätten utmanas och frågar sig om det nya mediesamhället, med stort utbud och 

andra sätt att kommunicera, kommer att vara en utmaning mot det traditionella 

tolkningssättet av vad som ska läras ut och hur.  

 

Skola och utbildning kunde enligt Säljö (2005, s. 153) innan massmedierna slog 

igenom i människors vardag i stort sett helt kontrollera kunskapsinhämtningen 

inom många områden. Så är det enligt honom inte längre. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet så måste redan det nyfödda barnet vara 

mottagligt för omvärldens försök till kommunikation för att på så vis kunna 

formas till en kulturell och social varelse. Människan är flexibel och komplex 

och genom samtal och användande av medierade verktyg utvecklas hon ständigt 

och är mottaglig för att lära. Det är resultaten av sociokulturella erfarenheter 

som leder till ett fortsatt utvecklande. Inte resultatet av genetisk programmering 

så som andra perspektiv vill göra gällande. (Säljö, 2005, s. 19-20). 
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Det är med de sociokulturella glasögonen som jag har genomfört denna studie 

och det kommer att bli tydligt under resultatdelen och följande diskussion där 

bakgrunden ställs emot det insamlade materialet. Min ansats är att vi lär i 

samspel med andra och därför är det sociokulturella perspektivet den teori som 

min studie tar intryck av och finner stöd i.  

2.2 Skolverkets rapport: IT-användning och IT-
kompetens i skolan 
 

Enligt skolverkets rapport som gavs ut 2013 så syns relativt stora skillnader på 

användningen av IT och IT-kompetensen hos lärare och elever mellan 2008 till 

2011. Dels har gymnasielärares tillgång till egna datorer ökat jämfört med 2008 

då en fjärdedel av lärarna saknade egna arbetsdatorer. Skillnaderna i datortäthet 

mellan friskolor och kommunala skolor har minskat (Ekström & Lindkvist, 

2013, s. 6-7).  

 

Att allt fler skolor tillhandahåller elevdatorer samt att lärarna har egna datorer 

upplevs som en förbättring och som en förutsättning för att främja användandet 

av IT som pedagogiskt hjälpmedel (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 11). 

 

Skolverkets rapport visar att lärare ser ett kompetensutvecklingsbehov inom 

flera IT-områden. De viktigaste enligt rapporten är att lärare vill öka kunnandet 

för att på så vis förebygga kränkningar på nätet samt att de har ett behov av att 

lära sig mer om hur de kan göra IT till ett pedagogiskt verktyg. Rektorer talar 

om en brist hos lärarna i användandet av IT som hjälpmedel och menar att 

många saknar kunskaper för att stötta elever i användandet av datorer och 

internet (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 6-7). 

 

Även om vissa saker skiljer sig åt mellan rapporterna från 2008 och 2011 så 

finns det även vissa likheter i hur lärare och elever använder sig av IT och 

vilken kompetens dagens ungdomar och pedagoger besitter. När det handlar om 

elevers användning av IT i skolsammanhang så handlar det fortfarande främst 

om att söka information och att göra skrivuppgifter. Användningen av IT är 

fortsatt låg i vissa specifika ämnen, så som matematik och naturorienterande 

ämnen samt teknik. Krånglande IT-utrustningen samt bristande stöd för hur IT 

kan användas i undervisningen nämns som hinder för att använda IT som 

verktyg i undervisningssammanhang. Det är främst i samhällskunskap och 

svenska som elever använder sina datorer under lektionerna. 

 

Elever som har fått elevdatorer använder i större utsträckning datorn i fler 

ämnen och anser sig själva vara kunniga i skrivande, informationssökning och 

datorkunskaper i allmänhet. Det som de anser vara svårt är att vara källkritiska 

och de är medvetna om problematiken med att veta vad som är tillförlitligt eller 

inte. Rapporten visar att elever som har elevdatorer får större hjälp i 

hanteringen av datorn samt att mer tid läggs på att undervisa om källkritik och 

säker internetanvändning (Ekström & Lindkvist, 2012, s. 68). 
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Enligt skolverkets rapport så finns det bra förutsättningar för att lärare ska 

kunna sköta dels de administrativa uppgifterna samt det pedagogiska arbetet. 

Flertalet lärare och pedagoger menar att deras IT-kunskaper är goda och att de 

kan använda sig av dessa i undervisningssammanhang. Detta till trots så menar 

en femtedel av de tillfrågade att de har bristfälliga kunskaper i hur de ska 

använda sig av IT i sin planering och i undervisningen. Behovet av 

vidareutbildningar och kurser framhålls av både pedagoger och rektorer. 

(Ekström & Lindkvist, 2013, s. 13). 

 

31 % av de tillfrågade gymnasielärarna menar att krånglande IT utrustning 

alltid eller oftast begränsar deras undervisning och att de därför ibland avstår 

helt från att inkludera användandet av IT under lektionstid. Ingen skillnad 

mellan fri- och kommunalskola kan skönjas i rapporten (Ekström & Lindkvist, 

2013, s. 54). 

 

8 av 10 gymnasieelever upplever sig själva vara bra och även mycket bra i 

hanteringen av IT, dator och kunskapsökning. De anser att de vet var de ska 

leta, hur de använder olika ordbehandlingsprogram samt program som hjälper 

de att göra Powerpoints. Däremot anser sig eleverna ha begränsade kunskaper 

när det handlar om att använda kalkylprogram och en femtedel av eleverna 

använder aldrig kalkylprogram på datorn (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 59). 

 

Många gymnasieelever anser sig vara förtrogna med källkritik. 8 av 10 säger att 

de har blivit visade hur man ska vara källkritisk när man söker information via 

internet och det är på skolan som de har lärt sig detta. Flertalet av de tillfrågade 

eleverna menar att de också har fått undervisning om att vara försiktiga med 

vad de lägger ut för information om sig själv på olika sidor och vilka risker det 

finns (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 61). 

 

När det handlar om lärares IT kompetens så skiljer den sig något mellan lärare 

på friskolor jämfört med lärare på kommunala skolor. På friskolor menar 

majoriteten att de har mycket bra eller ganska bra IT kompetens medan siffran 

från de kommunala skolorna är något längre. 

Hälften av de tillfrågade gymnasielärarna undervisar i en eller flera klasser där 

alla elever har egna datorer och dessa lärare menar att de som pedagoger har 

bättre IT kompetens än övriga. En majoritet av pedagogerna som är verksamma 

på dessa skolor säger sig ha bra kunskaper för att använda IT som verktyg. 

Pedagoger som undervisar på skolor där inte alla elever har tillgång till egna 

datorer är inte lika säkra på sina kunskaper i användandet av IT i 

undervisningen (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 62). 

 

Några av de tillfrågade lärarna menar att de har ett kompetensutvecklingsbehov. 

3 av 10 upplever att de har ett stort eller åtminstone ganska stort behov att lära 

sig grundläggande datorhantering så som filhantering, att öppna och spara 

dokument, ordbehandlingsprogram med mera. Dessutom framhåller många 

pedagoger att de behöver mer kunskap inom området med att förebygga 

kränkningar via internet. De efterfrågar kurser för att lära sig att använda IT 

som ett pedagogiskt verktyg och de vill lära sig att kunna använda ljud/bild och 

film på bättre sätt. Dessutom känner de ett behov att lära sig om säker 
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internetanvändning samt även lag och rätt på internet. Hälften av de tillfrågade 

lärarna menar att de har ett behov att utveckla sina kunskaper kring dessa 

områden (Ekström & Lindkvist, 2012, s. 63). 

 

2.3 Källkritik, kritiskt tänkande hos eleverna och 
lärares IT kompetens 
 

Svedberg och Lindh (2012, s. 4) menar att stora ekonomiska resurser har lagts 

på att ge skolor möjligheter att köpa in datorer och annan teknisk utrustning 

men den slutsats de gör är att det i slutänden är lärarens IT kompetens som 

avgör i hur stor omfattning som undervisningen kommer att vara datorstödd. 

Det är de lärare som anser sig ha god kompetens kring IT som implementerar 

det i sin undervisning och de ser datorn som ett verktyg som kan underlätta 

arbetet. 

 

Enligt Svedberg och Lindh (2012, s. 5) så har internet prisats för de möjligheter 

inom informationssök och kommunikationsmöjligheter som det innebär men 

det har även framhållits kritik med den så kallade skräpinformation som 

förekommer. De menar att mängder av felaktiga uppgifter och data anammas i 

för stor utsträckning av elever och att elever får ett för stort ansvar om man låter 

de leta efter information utan att lära dem att vara källkritiska i sitt sökande. I 

den nya lärarutbildningen poängteras bland annat vikten av IKT då man ser att 

användning av IT i skolan har en positiv effekt på elevers lärande. Dock bör 

pedagoger, enligt Svedberg och Lindh (2012, s. 6) vara mer aktiva med att 

hjälpa elever att ställa korrekta forskningsrelaterade frågor samt vara dem 

behjälpliga att formulera sökfrågor. Lärarna måste tänka på hur de kan 

underlätta IT-användningen för eleverna och inte bara lämna dem vind för våg 

att själva avgöra vad som är korrekt eller inkorrekt information. 

 

Även Jederskog (1998, s. 16) beskriver hur lärare ofta ser fördelarna med 

användningen av IT i undervisningssammanhang. Enligt pedagogerna så leder 

användningen av IT till en större variationsrikedom i yrkesutövningen vilket 

kan leda till ökad motivation samt ger mer tid till individanpassad undervisning. 

Det medför även, enligt pedagogerna, till ett annorlunda arbetssätt samt att det 

har gett undervisningen nytt innehåll. Det blir då även enklare att laborera och 

ha ett undersökande arbetssätt när datorn tjänar som kompletterande 

hjälpmedel. 

 

Elever upplever enligt Jederskog (1998, s. 19) att lärare kan ge dem var och en 

mer tid när de använder sig av IT i undervisningen. Det blir mer individualiserat 

samtidigt som grupparbeten framför datorn nämns som ett positivt arbetssätt då 

eleverna får träna sig i att samarbeta, resonera samt gemensamt finna lösningar 

på uppgifter. Numera behöver elever enligt Jederskog förfoga över en analytisk 

förmåga, de ska kunna samspela väl med andra, leda människor samt förstå och 

lösa problem. 
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Även Vestlin (2009, s. 114-115) nämner nya basfärdigheter som elever bör 

inneha i dagens informationssamhälle. Det räcker inte längre att lära sig att läsa, 

skriva och räkna utan de behöver lära sig digital kompetens för att kunna hänga 

med i utvecklingen och vara attraktiva på framtida arbetsmarknader. Allt större 

kopplingar kan enligt Vestlin göras mellan det eleven lär sig i skolan och deras 

framtida yrkesroll samt hur de agerar i samhället i stort.  

 

Jederskog (1998, s. 60) menar även att lärarrollen har förändrats med införandet 

av IT i undervisningssammanhang. Numera arbetar pedagoger mer som coach, 

handledare och navigator och de ses inte längre enbart som den 

kunskapsförmedlande läraren.  

 

Tidigare definierade läroboken och läraren enligt Vestlin (2009, s. 117) vad 

som skulle läras ut och på vilket sätt. Numera finns det en större mängd 

information som är sorterad efter olika kategorier och som ständigt uppdateras, 

revideras och presenteras. Problematiken återfinns i hur man ska göra för att få 

fram trovärdig information och hur det går att lita på det man läser på internet. 

Det är den informationen som ska kunna formas till ny kunskap och det är då 

enligt Vestlin av vikt att pedagoger samt elever lär sig olika tekniker för att 

kunna granska sanningshalten av det man har läst. 

 

Leth och Thurén (2000, s. 18-19) är av samma åsikt som Vestlin och menar att 

behovet av att lära ut de källkritiska principerna är viktigt för att elever ska 

kunna maximera nyttan av internet som verktyg i undervisningssammanhang. 

De traditionella principerna som man använder i historisk forskning handlar om 

äkthet, tid, beroende och tendens men måste i och med användningen av IT 

utökas med ytterligare aspekter för att så säker och korrekt informations som 

möjligt ska kunna hittas. När det handlar om de källkritiska principerna via 

internet så handlar det främst om att hitta källor som inte är primärkällor men 

som ändå är av hög kvalité och tillförlitliga. 

 

Leth och Thurén (2000, s. 23) förtydligar de källkritiska principerna med fokus 

på användningsområdet internet. Det ena kriteriet tid brukar inom historisk 

forskning handla om den mänskliga glömskan och ju längre bak i tiden en 

händelse har ägt rum, desto mindre trovärdig sägs den vara. När det handlar om 

internet så är det av vikt att kunna se när hemsidan senast har uppdaterats för att 

kunna avgöra om det är en hemsida som hålls igång och tillhandahåller färsk 

information. Det andra kriteriet är beroende och med det menas att ju fler 

personer som har vidareberättat något, hur mycket informationen har traderats, 

desto mindre sanningshalt bör den informationen tillskrivas. Traderade 

uppgifter är enligt Leth och Thurén mindre tillförlitliga än information man får 

från en primärkälla, en ursprungskälla. När det handlar om internet så ges rådet 

att om möjligt gå till primärkällan eller att finna flera oberoende källor som 

säger samma sak vilket då kan öka trovärdigheten.  

 

Med äkthet menar Thurén och Strachal (2011, s. 13) att man ska försöka kunna 

avslöja eventuella förfalskningar. När det handlar om internet så bör fokus ligga 

på upptäckten om någon har ”kapat” en webbplats som tillhör en 

meningsmotståndare. Detta brukar kunna göras för att sprida falsk information 
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på den berörda sidan. Även förfalskade bilder är någonting att vara vaksam 

över och falska meriter är också fallgropar att vara uppmärksam kring. 

 

Med tendens menar Thurén och Strachal (2011, s. 18-19) att personen som 

publicerar informationen har en personlig vinning med att göra så och att man 

ska ställa sig kritisk till vad personen verkligen vill förmedla istället för att tro 

att allt man läser är sant och objektivt framställt. När det handlar om tendens 

inom internet och webbplatser så kan det vara svårt att få reda på vilka som står 

bakom en specifik sida och vad deras motiv till skapandet av webbplatsen eller 

informationen på den faktiskt är. 

 

Thurén och Strachal (2011, s. 21) menar att tendenskriteriet när det gäller 

internet oftast handlar om glömska, missuppfattningar och felbedömningar och 

att det i första hand inte handlar om bedrägerier. 

 
Grundorsaken till den bristande fullkomligheten är att det bakom varje 

källa finns människor, och människor är ofullkomliga. De som står bakom 

källorna gör ofta misstag utan någon som helst avsikt att förleda eller 

förvränga. (Thurén & Strachal, 2011, s. 21) 

Graham och Takis Metaxas (2003, s. 72-73) skriver i sin studie om 

problematiken med att ungdomar ofta söker svar via internet men att de i stor 

utsträckning inte besitter de källkritiska förmågorna för att avgöra om 

informationen de har hittat är korrekt eller inte. Intervjupersonerna i deras 

studie bestod av elever som skulle svara på sex stycken frågor och även fast de 

fick använda annat material för att finna svaren så var det en majoritet som 

använde internet för att söka svar på sina frågor. Endast några få använde sig av 

böcker för att finna svar på frågorna.  

Flertalet elever använde sig av sökmotorer men nöjde sig i regel med att endast 

söka information från en sökmotor. Detta trots att en ensam sökmotor endast 

tillhandahåller 16 % av informationen som finns att tillgå på internet.  

 

Graham och Takis Metaxas (2003, s. 75) menar att problematiken förr bestod i 

att finna tillräckligt med information men att svårigheten numera består i att 

sålla i den mängd av information och data som man har tillgång till. Slutsatsen i 

deras studie blir att elever behöver lära sig att vara mer kritisk i sitt användande 

av internet. De måste lära sig att förstå sambandet med att personen som har 

lagt ut informationen har ett uppsåt med att göra det och ett eget syfte. 

 

Eklöf (2013, s. 61) har i sin studie undersökt hur gymnasieelever har arbetat 

med projektarbeten och hur färdigheter som självständighet, kreativitet och 

kritiskt tänkande ses som självklarheter för att elever ska få godkända betyg. 

Elever måste behärska olika tekniker för att finna information, värdera denna 

och vara källkritisk i sitt letande efter relevant information. 

 

Eklöf (2013, s. 62) ställer sig frågande kring om de elever från studien har fått 

tillräckligt med hjälp för att kunna förstå och arbeta med en sådan individuell 

uppgift där fokus ligger på att besitta källkritiska färdigheter och ett kritiskt 

tänkande. Enligt honom så måste eleverna ta ett stort eget ansvar och har de 

under den relativt korta genomgången inte förstått precis vad som krävs av dem 
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så kan det vara svårt att veta hur de ska gå tillväga om man inte är helt 

förtrogen med att ta till sig skriftliga instruktioner samt arbeta tämligen 

självständigt med uppgiften. Detta sätt att arbeta självständigt sammanfaller väl 

med trenden att individer alltmer formar och bestämmer över sina egna liv 

samtidigt som man även sköter planeringen av sina egna arbetsuppdrag.  

 

Istället för att vara styrt externt så är det enligt Eklöf (2013, s. 63) en intern 

styrning där individerna styr sig själva i de uppdrag de har pålagts och där det 

då är en fördel att de har lärt sig självständigt arbetande redan på skolan. 

 

Eklöfs (2013, s. 72-73) slutsats blir att elever är kritiska men då främst kring sin 

egen arbetsinsats när de arbetar med projektarbetet. De är oroliga över hur det 

självständiga arbetet kommer att betygsättas och lägger mycket fokus på att 

granska instruktionerna och göra det som läraren har sagt att de ska göra. De är 

inte lika kritiska när det gäller att granska det de finner via internet utan 

anammar texter och information utan att använda sig av de källkritiska 

principerna. Enligt Eklöf så måste eleven sedan tidigare inneha erfarenheter och 

kunskaper kring ett ämne för att kunna vara kritisk till den information kring 

det sökta ämne som de vill finna information via internet om. Är det ett okänt 

ämne så är de mindre kritiska. 

 

Deaney, Ruthven och Hennessy (2005, s. 459) undersöker i sin studie hur olika 

praktiska teorier implementeras hos lärare med fokus på IKT. De prövar olika 

pedagogiska strategier för att alltmer använda sig av tekniken i sin 

undervisning. 

De granskar vad lärare ser som framgångsrik användning av IKT och enligt de 

tillfrågade pedagogerna så handlar det främst om fördelen med att få till stånd 

en varierad undervisning. De menar även att elever arbetar effektivare och mer 

produktivt samt att elever får träna sig i att ompröva sina arbeten och förbättra. 

Dessutom fostras elever till att bli mer självgående samtidigt som de hjälper 

varandra att lösa uppgifter (Deaney et al., 2005, s. 461). 

 

En annan fördel som tas upp i studien är att IT gör klassrummet större. Man når 

ut i världen och kan finna mängder av information som kan göra lärandet mer 

stimulerande och innehållsrikt. Från att läsa i böcker om ett visst ämne så kan 

man med hjälp av IKT finna dagsfärsk information om ämnet, se ett klipp eller 

lyssna på en ljudinspelning som kan leda till lärande. Vissa lärare menar i 

studien att undervisning med IKT kan leda till en djupare empatisk förmåga när 

man med filmklipp och texter kan ta del av människors livsmiljöer och 

arbetsförhållanden (Deaney et al., (2005, s. 465-466). 

 

Studien visar även att lärare anser att IKT kan främja eget ansvar hos elever och 

att de arbetar mer självständigt. Det viktiga för pedagogerna blir då att 

undervisa och lära ut tekniker för att finna relevant och korrekt information på 

internet. Elever arbetar enligt studien mer autonomt och undervisningen blir 

mindre lärarledd i kontrast med hur undervisning tidigare har sett ut med böcker 

och lärare som håller i lektionen. Dessutom ökar elevmotivationen när eleverna 

får använda sig av IKT i undervisningen (Deaney et al., 2005, s. 466). 
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De intervjuade lärarna upplever att elever oftare bjuder in till att gemensamt 

komma framåt i sitt arbete när de sitter tillsammans vid en dator. Pedagogen 

och eleven samtalar, problematiserar under arbetets gång och det leder, enligt 

lärarna, till ett lärande om berört ämne men även som en övning i samarbete 

(Deany et al., 2005, s. 468). 

 

Det blir även enklare för läraren att fokusera på en elev i taget och även 

fördelen med att korrigera misstag i dokument lyfts fram. Finner en elev ett 

ämne intressant så kan det leda till att denne fördjupar sig i ämnet och detta 

nämns som en klar fördel gentemot läroboken då det är enklare att finna en stor 

mängd ny information via internet. Dessa elever kan bli kunniga i ett visst ämne 

som de sedan kan dela med sig av vilket enligt pedagogerna har en positiv 

spinn-off effekt. Övriga elever får då mer kunskap och den berörda eleven har 

fått en djupinlärning om något som personen i fråga finner intressant (Deany et 

al., 2005, s. 471-472). 

 

Även i denna studie så tas den mängd information tillgänglig på internet upp 

som en risk som man som pedagog måste vara medveten om. Elever kan snabbt 

tappa bort sig i flödet när de självständigt ska hitta material att använda. Detta 

löser intervjupersonerna i denna studie med att utveckla olika strategier för att 

hjälpa sina elever. Vissa skapar en portal dit de placerar länkar som eleverna 

kan använda sig av eller så tar de fram sidor de anser vara bra och lägger de på 

skolans intranät. Detta anses stötta eleverna men upplevs av pedagogerna som 

tidskrävande om än viktigt. (Deany et al., 2005, s. 473) 

 

Deany et al. (2005, s. 474) menar att det också finns en ojämnhet i elevers vana 

att använda sig av datorer och annan teknisk utrustning vilket enligt 

pedagogerna kan försvåra undervisningen avsevärt. Lärarna måste stämma av 

hur kunskapsbredden ser ut och försöka få dem med mindre vana att hinna 

ikapp dem som redan är väl förtrogna med de olika användningsområdena som 

IKT kan erbjuda. När olika uppgifter ska lösas så blir en positiv effekt den att 

eleverna blir bättre på tekniken och att pedagogerna kan märka en skillnad, 

förbättring och progression i elevers användning av IKT. 

 

Enligt Deany et al. (2005, s. 474-475) så ser både elever och pedagoger positivt 

på den omedelbara feedback man som lärare kan ge när eleverna arbetar med 

datorer. Lärare upplever även en djupare förståelse hos eleverna och ser de 

produktiva diskussionerna mellan pedagog och elev som fruktbara och som en 

viktig del i lärprocessen för eleverna. 

Vidare framkommer vikten av att tillhandahålla strukturerade och väl planerade 

lektioner för att underlätta för eleverna att bli bättre förtrogna att lära sig mer 

om informationssök och bli bättre i användandet av tekniska hjälpmedel. 

Intervjupersonerna menar att planering innan lektionen är av vikt för att kunna 

presentera trovärdiga internetsidor så att eleverna har någonstans att börja men 

att det sedan även är bra att låta eleverna fortsätta söka efter andra källor inom 

berört ämne. Man ger dom ramar men låter dem även leta självständigt. 

 

Dessutom menar intervjupersonerna att de märker en större glädje hos eleverna 

när de använder sig av datorer och att de menar att eleverna oftare blir aktiva i 
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sitt eget lärande istället för att vara passiva. Dock framhåller intervjupersonerna 

också några negativa aspekter med användandet av internet och datorer i 

undervisningen. De kan ofta märka att elever först är väldigt positiva till 

användandet av datorer men att de när nyhetens behag har lagt sig, faller 

tillbaka i gamla rutiner. Med gamla rutiner menar pedagogerna att de ofta 

tappar fokus och blir ointresserade. Dessutom kan lärarna märka en skillnad i 

engagemang om det handlar om att utforska ett ämne eller något annat kreativt 

kontra att läsa en lång text från skärmen. Det senare ses av de flesta eleverna 

som tidskrävande och tråkigt vilket kan föranleda dem att göra annat (Deany et 

al., 2005, s. 476). 

 

Ottestad (2010, s. 479) har i sin studie jämfört hur Danmark, Norge och Finland 

använder sig av IKT i undervisningssammanhang. Skillnader och likheter tas 

upp samt att studien försöker finna svar om lärares visioner och pedagogiska 

praktiker till IKT skiljer sig åt mellan länderna. 

Det satsas ungefär lika stora resurser i dessa tre länder när det handlar om 

utvecklingen av IT-satsningen på skolorna men hur det implementeras skiljer 

sig åt. Finland satsar på att införa det pedagogiska i samarbete med IKT i hela 

informationssamhället. Det ska finnas en pedagogisk tanke från grundskolan 

och hela vägen ut på arbetsmarknaden. Lärare uppmuntras att fortbilda sig inom 

dessa områden. En märkbar skillnad mellan länderna är att det är mer upp till de 

enskilda pedagogerna i Finland hur mycket de vill satsa på IKT i sin 

undervisning medan det i de andra två länderna är mer toppstyrt. 

 

I Danmark står IKT med som en viktig del i alla läroplaner men en granskning 

visar att det oftare används som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen i stället för som en integrerad del i den pedagogiska praktiken. 

Det är främst i Norge som man anser sig använda internet och andra tekniska 

hjälpmedel i planeringen och genomförandet av undervisningen. Det är 

pedagogerna i Finland som använder sig minst av IKT i den dagliga 

verksamheten. 

 

Datortätheten är störst i Norge följt av Danmark och sedan Finland. I Finland så 

anses bruket av IKT i skolan vara av vikt som ett stöd i samhällsutvecklingen 

medan Norge och Danmark främst utvecklar strategier inom skolan för att 

utveckla utbildningssektorn (Ottestad, 2010, s. 479). 

 

Shan Fu (2013, s. 113) har i sin studie från Singapore undersökt användandet av 

IKT i undervisning och menar att elever som får tillgång till digital information 

lär sig att använda detta som ett verktyg som lär dem att upptäcka nya och 

intressanta användningsområden samt att de utvecklar sin förmåga till 

problemlösning. Användandet av IKT utvecklar enligt Shan Fu även elevers 

förmåga att självständigt formulera frågor samt att enskilt eller i grupp finna 

dess svar. De lär sig att vara selektiva, organiserade samtidigt som de lär sig att 

tolka information och data. Det främjar även ett samarbete. Inte bara med 

övriga klasskamrater utan även över gränser och globalt vilket kan leda till en 

djupare förståelse av hur människor från andra delar av världen har det. De lär 

sig att kommunicera, dela information med varandra samt att arbeta i grupp. 

Även den kritiska förmågan nämns i denna studie som utvecklingspotential när 
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elever brukar IKT och Shan Fu menar att man kan se att elever blir bättre på att 

vara källkritiska och tänka kritiskt som individer. 

 

Shan Fu (2013, s. 114) menar att IKT främst främjar elevers förmåga att bli 

självständiga, kapabla till att ta eget ansvar samt att deras kreativa förmåga 

stimuleras. Även elevers självförtroende kan enligt Shan Fu öka när de ibland 

får möjligheten att hjälpa pedagogen om tekniken krånglar. Då sker en ändring 

från att klassrummet är lärarcentrerat till att elever och lärare samarbetar på ett 

annat sätt än inom den traditionella undervisningen. 

 

Även om Shan Fu tar upp mycket positivt med IKT i sin studie så nämns även 

problemområden samt förslag på hur man kan lösa dessa. Bland annat så nämns 

elevers oro med standardiserade prov och hur vissa elevers specialbehov inte 

har tillgodosetts. Gruppövningar samt hjälp att lära sig problemlösning nämns 

som förslag att ta ifrån eleverna en känsla av misslyckande. Även ojämnhet i 

tekniskt kunnande belyses och undervisning i datorteknik kan enligt Shan Fu 

minska klyftorna mellan de tekniskt kunniga och de mer okunniga. Vidare 

nämns vikten av närvarande lärare som fortlöpande ger feedback och är noga 

med sina genomgångar för att underlätta så mycket som möjligt för eleverna 

(Shan Fu, 2013, s. 114). 

 

Shan Fu har även granskat hur lärare ser på sitt eget kunnande inom IKT och 

hur de upplever användandet av det i sin undervisning. Det framkommer att 

vissa pedagoger inte förstår vikten av att använda IKT i sitt ämne och som 

saknar möjligheter till samarbete samt pedagogisk support för att lära sig att 

använda tekniska hjälpmedel i sin undervisning. Bristfälliga kunskaper och 

svårigheter med att veta hur man ska sammanlänka IKT med sitt ämne nämns 

som ett problem som flera lärare oroar sig över.  

 

Även brist på motivation samt brist på teknisk och finansiell support tas upp 

som problemområden för att stimulera till en IKT anpassad undervisning och 

Shan Fu menar att det är av vikt att lärare får professionell hjälp för att kunna 

vidareutveckla och eller uppdatera sig inom IKT. Dessutom borde samarbete 

mellan pedagoger främjas för att de ska kunna lära sig av varandra och 

möjligheter borde tillhandahållas för att lärare ska kunna ta del av varandras 

undervisning samt hur de sammanlänkar IKT med sina egna ämnen (Shan Fu, 

2013, s. 114). 

 

Yildrim (2007, s. 171) har i sin turkiska studie forskat kring problemområden i 

användandet av IKT sett ur pedagogers syn. De flesta av de tillfrågade lärarna 

använder sig inte av IKT för att uppnå målen satta i läroplanen utan de 

använder det mestadels för att förbereda prov eller uppgifter de sedan vill arbeta 

med i undervisningen. 

Pedagogerna upplever att för stora klasser, brist på teknisk support och brist på 

vidareutbildningar samt brist på samarbete mellan lärare är de största orsakerna 

till varför man inte har satt sig in i och börjat använda sig av den tekniska 

utrustning som finns att tillgå. 
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Enligt Yildrim (2007, s. 180) så anses det vara svårt för lärare att finna den 

extra tid som krävs för att bli mer kunnig på att använda sig av IKT som ett 

hjälpmedel i undervisningen. De efterfrågar mer tid för planering och 

förberedelser och vill även få möjligheten att lära av andra pedagoger som 

undervisar i samma ämne och ta del av deras kunskaper inom IKT. 

 

Pedagogerna vill se en förändring i läroplanen där det görs plats för IKT och att 

tid skapas för lärarna att lära sig hantera de tekniska hjälpmedel som finns att 

tillgå. Dessutom säger intervjupersonerna att arbetsdatorer som de kan ta med 

hem vore en lösning för att de ska kunna bli mer förtrogna med tekniken och att 

det skulle kunna sporra dem till att bli mer säkra och kunniga i användandet av 

IKT. Dessutom efterfrågar de tydliga mål med vad som förväntas av dem som 

pedagoger när de alltmer ska använda sig av IKT i sin undervisning (Yldrim, 

2007, s. 182). 

 

McMahon (2009, s. 269) har i sin australiensiska studie forskat kring 

sambanden mellan IKT och kritiskt tänkande hos elever. Det framkommer att 

elever som befinner sig i en teknisk miljö utvecklar ett bättre kritiskt tänkande 

när de får använda sig av dessa tekniska hjälpmedel. Elever med bättre 

utvecklad datorkunskap visar på bättre kritisk förmåga jämfört med 

klasskamrater som inte är lika väl förtrogna med datorer. Resultatet som 

McMahon kommer fram till är att man borde främja användandet av tekniska 

hjälpmedel i alla ämnen och under hela skolgången då det ger elever bättre 

förutsättningar till kritiskt tänkande. 

 

Donnelly, McGarr & O´Reilly (2011, s. 1469) granskar i sin irländska studie de 

eventuella hinder som kretsar kring användandet av IKT. Flertalet av dessa 

hinder återfinns främst kring de individuella lärarnas brist på intresse eller 

okunskap kring dessa hjälpmedel och förslag läggs fram på vad som ska kunna 

få IKT att bli mer inkluderat i undervisningen. 

 

Donnelly et al. (2011, s. 1470) menar att de flesta lärare är intresserade av att ta 

till sig ny teknisk utrustning och nya hjälpmedel i klassrummet om de får tid 

och stöttning att lära sig dess användningsområden. När det handlar om IKT så 

finns det även externa som interna faktorer som spelar in. Statliga riktlinjer om 

vikten av IKT i skolmiljö kan te sig som ett krav om det skrivs med i 

läroplanerna utan att pedagogerna får en möjlighet att känna sig delaktiga i 

utformningen av hur det ska gå tillväga. Lärare framhåller även hur bristen på 

resurser, utbildning och support kan få dem negativt inställda då de redan har en 

stor arbetsbörda. Ges de tid för att sätta sig in i och kunna ta del av andra lärares 

kompetenser inom IKT så kan det leda till en positiva utveckling. 

 

Vissa lärare ser enligt Donnelly et al. (2011, s. 1477) IKT som en möjlighet för 

dem att göra någonting nytt och intressant med sina elever och de ser positivt på 

vad det innebär för elevernas lärande. Å andra sidan finns det pedagoger som 

känner det okontrollerbart och främmande att använda sig av IKT och de ser 

negativt på implementeringen av dessa verktyg i undervisningen. Studien visar 

även på hur man kan avläsa att de lärare som är lär-orienterade istället för 

bedömningsorienterade oftare ser det positiva med IKT som hjälpmedel i 
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undervisningen jämfört med de pedagoger som mer ser till 

bedömningsaspekten. 

 

I detta bakgrundskapitel har litteratur och tidigare forskning presenterats som 

visar på för- och nackdelar med användandet av IKT och lärares upplevelser om 

detta.  

Skolverkets rapport har visat på att elever anser sig själva vara kunniga i 

användandet av IT, datorer och kunskapssökning. De menar att de har blivit 

lärda hur man ska vara källkritisk och att de har kunskaper kring att vara 

försiktig med vad de lägger ut på internet.  

Övrig forskning tar upp pedagogers syn på sin lärarroll, behovet att lära elever 

att vara källkritiska samt för- och nackdelar med att använda sig av IKT. Det 

sociokulturella perspektivet har kortfattat beskrivits då det är med denna 

teoretiska ansats som studien har genomförts. Enligt det sociokulturella 

perspektivet så är det i samspelet mellan de språkliga och de fysiska artefakter 

som lärande sker. Samtalet ses inom denna teori som den viktigaste arenan för 

lärande men även utvecklingen av verktyg och hjälpmedel ses som viktiga 

bidragande orsaker som leder till lärande. 

Den tidigare forskningen samt övrig litteratur som har presenterats i detta 

bakgrundskapitel kommer sedan att diskuteras med det som har framkommit 

under de kvalitativa intervjuerna med de sju pedagogerna. Likheter och 

skillnader mellan tidigare forskning och inhämtad data kommer i 

diskussionskapitlet att behandlas för att sedan leda till eventuella slutsatser samt 

förslag till vidare forskning.  
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 Metod 
För denna studie har kvalitativa intervjuer med sju pedagoger från två olika 

gymnasieskolor i mellersta Sverige genomförts. Den ena skolan är en friskola 

vilket innebär att det är privata ägare som driver skolan och att stat, kommun 

och landsting inte är delägare av den berörda skolan. Undervisningen på denna 

skola skiljer sig från många andra då man har blockschema vilket innebär att 

man endast har två lektioner, på vardera tre timmar, per dag. De har en IT-

ansvarig på skolan som ansvarar för ett fungerande internet, att datorerna är 

uppdaterade och i ordning samt övriga tekniska frågor. 

 Eleverna har under det gångna året fått egna datorer som de har kvitterat ut 

men detta gäller endast de som går i årskurs 1 och 2. För treorna finns det 

datorskåp där lärare får boka antal datorer för sina elever och sin undervisning 

men ibland kan det bli dubbelbokningar, något som flertalet intervjupersoner 

har påtalat som ett problem. Datorerna som har delats ut till de yngre eleverna 

är chrome-datorer, små laptops som behöver vara uppkopplade för att deras 

arbeten ska sparas. 

 Den andra gymnasieskolan är en kommunal skola med undervisning som mer 

liknar den traditionella med kortare lektionspass och flera lektioner per dag. 

Alla elever har egna datorer som skolan tillhandahåller åt dem under deras 

studiegång men de kan även välja att ta med egna datorer om de anser att deras 

är bättre lämpade av olika anledningar. 

 

I detta kapitel kommer informanterna, val av metod samt tillvägagångssätt att 

presenteras. Dessutom kommer metoden och transparensen att beskrivas för att 

öka reliabiliteten och validiteten och på så vis möjliggöra en liknande studie 

efter snarlikt tillvägagångssätt. 

3.1 Deltagarna 
De intervjuade lärarna är ämneslärare på två skolor i mellersta Sverige och 

åldrarna är spridda från 30 till 55. 

De har fått fingerade namn och information som kan leda till ett igenkännande 

av berörd lärare har tagits bort under transkriberingen. 

 

Namn: Ålder: Yrkesverksam: Ämne 

Margareta 37 år 1 år Fotografisk Bild 

Benedict 29 år 4 år Franska, Svenska, 

Latin, Filosofi 

Sune 38 år 4 år Datorteknik, 

Träningslära 

Moa 33 år 9 år Tyska, Engelska 

Alfred 53 år 8 år Naturkunskap, 

Matematik, Fysik 

Kajsa 45 år 18 år Samhällskunskap, 

Biologi, Miljö- 

och 

Energikunskap 

Zinedine 31 år 7 år Fysik, Matematik 
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Lärare på de två skolorna kontaktades per mail. Då syftet är att se hur olika 

pedagoger upplever användandet av IKT i sin egen undervisning så valde jag att 

intervjua de sju lärare som frivilligt ställde upp. Detta urval kan ha påverkat 

mina resultat då det relativt låga antalet informanter enbart kan leda till en 

förståelse av hur de sju informanterna ställer sig i olika frågor och man kan inte 

göra resultaten generaliserbara och överförbara på resterande del av yrkeskåren.  

 

Då detta är en kvalitativ studie så är det inte av vikt att göra generaliseringar 

utan ambitionen har legat på att få ny kunskap om enskilda pedagogers 

upplevelser av IKT i undervisningssammanhang. 

 

Fokus låg på att ta del av deras upplevelser i fråga om källkritik i förhållande 

till IKT samt användandet av IKT. Jag bokade in intervjuerna med de sju 

pedagogerna och informerade dem om att varje intervju skulle pågå mellan 

trettio minuter och en timme. Vid intervjutillfället informerades de om att deras 

medverkan var på helt fri basis och att frågor som de inte ville svara på skulle 

utelämnas. 

 

Jag har under arbetet med denna studie tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som 

Svenska Vetenskapsrådet (2002) ställt upp. Deltagarna i undersökningen har 

informerats om vilkets slags undersökning de är med i (informationskravet). De 

har vidare gjorts medvetna om att deltagandet är helt frivilligt och att de 

närhelst kan avbryta intervjun (samtyckeskravet). Frågorna som jag ställer är 

formulerade på så vis att de inte ska vara ledande. Intervjupersonerna ska också 

känna att de kan prata hur mycket de vill om nämnda fråga och känna sig 

trygga i att allt som de säger kommer att användas för att öka kunskapen om 

deras upplevelser av informationsteknik i undervisningssammanhang. 

De intervjuade i denna studie har döpts om till: Margareta som undervisar i 

Fotografisk bild, Alfred som undervisar i Naturvetenskap, Matematik och Fysik, 

Moa som är lärare i Engelska och Tyska, Benedict som undervisar som lärare i 

Franska, Svenska, Filosofi, Latin och Engelska, Sune undervisar i Datorteknik 

och träningslära, Zinedine som är Matematik- och Fysiklärare samt Kajsa som 

undervisar i samhällskunskap, biologi samt miljö- och energikunskap. 

De har alla varit yrkesverksamma som lärare i minst ett år och som mest 18 år 

och de känner sig alla väl förtrogna med användandet av informationsteknik i 

deras undervisning. 

 

Varje intervju gjordes på de berörda skolorna i avskilda konferensrum. 

Diktafon samt block och penna användes av intervjuaren. Intervjuerna 

transkriberades sedan i sin helhet och så nära talspråket som möjligt men ändå 

med fokus att göra texten läsvänlig.  

 

I resultatdelen presenteras materialet som samlats in under de tre 

forskningsfrågorna som denna studie behandlar. Efter transkribering så 

kategoriserades informanternas svar och placerades sedan under 

forskningsfrågorna.  
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3.2 Semistrukturerad intervju 
 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer vilket betyder att jag har ställt 

samma öppna frågor till de sju intervjupersonerna men med möjlighet att ställa 

ytterligare följdfrågor om utrymme för sådant uppkommer. Frågorna är 

nedskriva i en intervjuguide med färdigformulerade frågor men möjligheten 

finns att ställa de i varierande ordning beroende på vart samtalet för. (jämför 

Bryman, 2011)  

Den semistrukturerade intervjun tillåter följdfrågor, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan leda till mer information samt öppnar upp för en mer 

tillåtande atmosfär under intervjun.  

Frågorna ska inte vara ledande och man måste även vara medveten om 

maktaspekten som finns närvarande under intervjun. Dock diskuteras detta 

också av Cohen, Manion & Morrison (2011, s. 205-206) att det ständigt kan ske 

maktförskjutningar under intervjuerna då intervjupersonerna kan välja att 

utelämna information som de inte vill dela med sig eller att de kan svara 

felaktigt, något som blir svårt för intervjuaren att avgöra. 

Min intervjuguide bestod av 7 frågor om deras upplevelser av 

informationsteknik i undervisningssammanhang och återfinns i bilaga 1. 

 

3.3 Kvalitativ metod 
 

Frågeställningarna är öppna och generella och svaren spelades in med hjälp av 

diktafon. Det transkriberade materialet presenteras i resultatdelen av denna 

studie och i den därpå följande diskussionsdelen diskuteras det insamlade 

materialet med det som har presenterats i bakgrundskapitlet. 

Cohen et. al (2011, s. 180) poängterar att kvalitativa metoder främst leder till en 

förståelse kring det man ämnar undersöka. Genom att tolka och försöka förstå 

vill man få tillgång till ny kunskap och forskaren är en del av det som ska 

undersökas. 

As we live in an already interpreted world, a doubly hermenutic exercise 

is necessary to understand others´understandings of the world; the 

paradox here is that the most sufficiently complex instrument to 

understand human life is another human, but that this risks human error 

in all its forms. (Cohen et al., 2011, s. 180) 

Precis som Cohen et al. skriver så är det en svår metod att samla data från då 

man måste vara medveten om hur ens eget agerande kan färga intervjun och 

personen som blir utfrågad. För att minimera bias och andra oegentligheter är 

det viktigt att man håller sig till det som verkligen framkommer under intervjun 

och sedan presenterar det så likt originalet som det går.  

Det är viktigt att man enligt Cohen et al. (s. 181) är noggrann i sin studie och 

kan visa på en hög trohet (fidelity). Med kvalitativa studier försöker man 

undersöka det specifika och fokus ligger på studieobjektets kunskaper, tankar 
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och funderingar istället för det generaliserbara, mätbara där man vill finna 

universella mönster. Det som framkommer med hjälp av de kvalitativa 

intervjuerna kan man sedan diskutera och kunna visa på likheter samt skillnader 

i hur olika intervjupersoner ställer sig kring olika frågor. 

Tillförlitligheten måste vara hög när man genomför kvalitativa studier då det 

ofta inte är möjligt att mäta eller jämföra vissa resultat med andra. Viktiga 

kriterier som reliabilitet och validitet ska kunna legitimera tillvägagångssättet 

och Bryman (2008, s. 351; Cohen et al., 2011, s. 199) diskuterar svårigheten 

med reliabilitet i kvalitativa studier. 

För reliabiliteten är det viktigt att man ska kunna presentera hur man gick 

tillväga i insamlandet av data för att en liknande studie ska kunna resultera i 

liknande resultat. Men i en kvalitativ studie så är det svårare och nästintill 

omöjligt att göra den ordagrant lika då olika forskare går olika tillväga, har 

olika tonfall, maktposition och så vidare. 

En medvetenhet om svårigheten med reliabiliteten är av vikt samtidigt som en 

studie med hög validitet och i hermeneutisk anda fortfarande har sin legitimitet. 

För det är förståelse man vill komma åt och då det ofta är en tolkningsfråga så 

kommer man inte att få samma resultat även om olika personer ställer lika 

frågor till likvärdiga intervjupersoner. 

Cohen et al. (2011, s. 202) menar att man ändå kan säga att reliabiliteten har 

uppnåtts i den form att tillvägagångssätt och frågeställningar presenteras, vilket 

kan leda till att någon annan kan utföra en liknande studie. 

För denna studie har primärkällor i form av de sju pedagogerna som intervjuats 

använts samt sekundärkällor i form av böcker, avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar.  

3.4 Analys av data 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet och under intervjuerna 

antecknades sådant som jag uppfattade som viktigt. Dessa åtgärder bidrar till en 

hög grad av validitet och reliabilitet. Ljudinspelningarna och det skrivna 

materialet gicks sedan nogsamt igenom för att skapa de kategorier som 

presenterades i resultatdelen. Dels har inspelningarna lyssnats igenom flertalet 

gånger och det transkriberade materialet har lästs och analyserats.  

Vid genomläsningar framkom likheter i informanternas svar som möjliggjorde 

en kategorisering som kommer att presenteras i resultatdelen av denna studie. 

Kategorierna hamnade då under respektive frågeställning som denna uppsats 

söker svar till. Likheter och skillnader i hur informanterna beskriver sina 

upplevelser av IKT i sin undervisning, negativa samt positiva aspekter med 

användandet av detta verktyg samt deras upplevelser av källkritik i förhållande 

till IKT.  

Vid sidan av kategorierna kommer även utdrag ur intervjuerna att presenteras i 

resultatdelen för att förtydliga och åskådliggöra valet av kategorier. Detta torde 

tyda på en transparens i studien så att en bedömning kan göras om att studien är 

reliabel.  
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För att undvika så kallad bias så har jag ställt öppna frågor och följdfrågor 

utifrån vad intervjupersonerna berättat. Det insamlade materialet raderades efter 

transkribering och deras utsagor behandlas konfidentiellt. Det förekom inga 

problem eller missöden under inspelningarna eller under transkriberingen. 

Informanterna svarade utförligt på de öppna frågorna och intervjuerna tog i 

genomsnitt trettio minuter. Intervjufrågorna återfinns som bilaga 1. 
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 Resultat 
 

Syftet med denna studie har varit att försöka förstå hur sju pedagoger som 

arbetar på två olika gymnasieskolor i mellersta Sverige upplever användandet 

av informationsteknik i sin undervisning. För läsvänligheten så har det 

insamlade materialet placerats under de tre forskningsfrågorna som denna 

studie ämnar undersöka. De har kategoriserats efter vad som har framkommit 

under intervjuerna.  

 

På forskningsfrågan Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar IKT i sin 

dagliga yrkesutövning har fyra underkategorier skapats för att visa på olikheter 

i hur informanterna svarade. Dessa kategorier är Informationssök & 

Kunskapsfördjupning, Planering av lektion & undervisning, Närvaro samt 

övrig formalia och Direktkommunikation & kontrollverktyg.  

 

Till den andra forskningsfrågan Finns det enligt informanterna negativa 

aspekter av att använda IKT i undervisningssammanhang tillkom tre 

kategorier. Krånglande teknik, Bristande källkritik samt Sociala medier.  

 

Forskningsfrågan Hur beskriver lärarna sina upplevelser av källkritik i 

förhållande till IKT fick två underkategorier; Elevers stora ansvar och 

naivitet.  

4.1 Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar 
IKT i sin dagliga yrkesutövning? 
Intervjupersonerna är alla överens om att informationsteknik behövs i den 

dagliga yrkesutövningen men har olika syn på hur mycket beroende på i vilket 

ämne man undervisar. Vissa lektioner baseras helt på IT medan andra kan ha en 

mer traditionell karaktär. Många av de tillfrågade anser att de är i behov av IKT 

för att söka efter information och att ge eleverna möjligheter att fördjupa sin 

kunskap. Informanterna använder även IKT för att planera sina lektioner och i 

förberedande syfte samt att de i den dagliga yrkesverksamheten ser behovet av 

IKT. Närvaro registreras och övrig formalia som exempelvis ledighetsansökan 

läggs in i datorerna för att ge en direktkommunikation till elever och föräldrar.  

4.1.1 Informationssök & Kunskapsfördjupning 
Margareta menar att samhället numera är uppbyggt kring IT och att det är 

viktigt att som pedagog också använda sig av det i undervisningen. Hon anser 

att det går att undervisa utan men att det underlättar att kunna använda internet 

för informationssökning, presentationer online, dela texter och på andra sätt 

underlätta sin och elevernas arbetssituation.  

 

Margareta har behov av informationsteknik för att söka information som kan 

fungera som stöd i undervisningen. Hon delar bilder och filer med eleverna.  



 

22 

 

Margareta är övertygad om att IT-användningen i undervisningssammanhang 

bara kommer att öka och öka. Enligt henne så minskar de tryckta böckerna och 

man använder sig allt mindre av de traditionella verktygen. Utvecklingen har 

enligt hennes mening egentligen gått ganska långsamt när det gäller 

undervisning med tanke på hur mycket IT som används i vardagslivet. Hon 

menar att utbudet borde vara större i undervisningssammanhang. Enligt 

Margareta är det viktigt att ha uppdaterad programvara och fungerande teknik. 

Det är väldigt svårt att arbeta med tröga datorer så rätt resurser måste sättas in 

för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. 

 

Alfred menar att det ideligen kommer frågor från elever som han inte kan svara 

på och att internet då kan vara ett hjälpmedel för att snabbt leta reda på svaret 

och utveckla det till en diskussion om berört ämne. Han anser att det finns 

mycket att lära både sig själv och eleverna och att IT tillhandahåller effektiva 

verktyg för lärandet. 

 
Genom att de delar sina dokument med mig så får jag möjligheten att se att 

de verkligen har gjort uppgifterna och att de har förstått frågeställningarna. 

(Alfred) 

Han varierar undervisningen med filmer, presentationer och användandet av 

tavlan. När han har gått igenom vad han vill att de ska arbeta med så arbetar de 

enskilt med att svara på ett antal grundfrågor ur läroböckerna. Då får de, enligt 

honom, träna på eget ansvar och studera självständigt en del av lektionen. 

 
När de jobbar med att svara på frågor ur boken då skriver de på datorn. Då 

måste de dela dokumentet med mig. Det är för deras skull. Det är ett 

kontrollverktyg så att de känner lite press och jobbar så att de inte bara 

pratar bort tiden. Ofta letar eleverna efter mycket information på nätet och 

använder sina datorer till det. Vissa saker står det väldigt ytligt om i boken. 

Då låter jag dem söka ännu mer inom vissa områden. (Alfred) 

Alfred kollar att de har svarat på frågorna. Är det utförligare uppgifter så 

uppmanar han dem att dela texten med en klasskamrat för att träna på 

konstruktiv kritik innan de skickar den till honom för feedback och 

kommentarer. 

 

Moa ser informationsteknik som en tillgång för att kunna använda sig av olika 

verktyg för informationssökning och som läromedel. Hon använder en E-bok i 

sin undervisning och menar att hon främst använder IT som en 

kommunikationskanal med eleverna via mail och drive-dokument. Att eleverna 

använder datorer menar Moa är bra, för det skapar en diskussion kring vett och 

etikett i hur man använder dem, hur arbetet läggs upp och vad tiden framför 

datorerna används till. 

 

För Benedict är mobiler centrala när det gäller IT i undervisningssammanhang. 

Elevernas mobilanvändning ser Benedict som nästintill odelat positivt och 

menar att man ska nyttja dessa mobiler så mycket som möjligt. 
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När det handlar om att läsa artiklar, tidningar och krönikor så finns det 

egentligen ingen anledning att de ska få datorer. De kan ju till och med 

skriva kortare texter på mobilerna om man skulle vilja det. (Benedict) 

Benedict börjar alltid en ny kurs med att fråga om det finns någon som inte har 

internet i fickan, som han kallar det. Hittills har det aldrig varit någon som inte 

har haft det. Här förtydligar han också att han när han frågar alltid är noga med 

att den som inte har en smart telefon att kontakta Benedict efter lektionen så att 

det inte behöver bli en pinsam situation för någon. 

 

Zinedine använder informationsteknik i ganska liten utsträckning och menar att 

när han väl använder det så försöker han vara noggrann. I matematik använder 

han ett program för att göra grafer i och visa på olika samband. I fysik så visas 

mest informationsfilmer och korta klipp för att göra fysiken lite roligare för 

eleverna. 

 
Där har det väl hänt att man ibland har visat något som man inte har tittar 

på själv först och då har det kanske inte alltid varit 100 % -igt. Så jag 

använder det absolut men inte varje lektion och jag använder det för att 

komplettera det jag pratar om. (Zinedine) 

Zinedine berättar att eleverna ofta arbetar i en bok och att de gör uppgifter som 

de sedan skickar in svaren på via datorn. Men om det handlar om beräkningar 

så lämnar de in dessa på papper då det är lättast att göra så. 

 
Jag uppmuntrar dem att göra inlämningsuppgifter via datorn om det 

handlar om en diskussionsuppgift men jag har aldrig datorer på 

lektionerna så vill de skicka in via dator så får de göra det hemma eller med 

medhavda datorer. Jag bokar inte datorer för mina lektioner. (Zinedine) 

Kajsa beskriver användandet av IKT som väldigt olika beroende på vilket ämne 

hon undervisar i. I biologin så finns det enligt henne många bra engelska och 

amerikanska sidor som har laborationer som de kan arbeta med och när hon 

undervisar i miljö- och energikunskap så blir läromedlen fort föråldrade. Hon 

beskriver en del material som hon tagit från nätet som en del av kursmaterialet. 

 

Kajsa lyfter fram det positiva med att bruka elevernas telefoner som verktyg i 

undervisningen. Istället för att reta upp sig på användandet av telefoner så har 

hon inkluderat dom som ett hjälpmedel för en levande undervisning. Hon låter 

exempelvis eleverna delta i ett quiz för att se om eleverna kommer ihåg 

någonting från tidigare lektioner. De får med hjälp av sina mobiler svara på 

frågor som Kajsa i förväg har skrivit in i quizet. Det blir till en tävling där 

eleven loggar in och klickar i rätt alternativ på tid. Kajsa beskriver det som “ett 

bra pedagogiskt verktyg, som grund till diskussion, sammanfattning och lite kul 

action”. Eleven ser sedan i sin telefon hur det har gått. Gemensamt kan de följa 

resultaten på whiteboarden utan att enskilda elever hängs ut. Kajsa kan kolla 

hur eleverna har presterat individuellt när hon loggar in på sitt quiz i sitt 

arbetsrum. 

 

För Sune börjar lektionen mer traditionellt med att han först skriver upp på 

tavlan vad som ska behandlas. Sedan går han igenom vad de ska prata om och 
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vad som ska kollas upp. Efter det så får eleverna arbeta självständigt, dels 

genom att läsa i boken men även med att leta information över internet. 

 
När de har arbetat med det mer detaljerat så brukar vi kolla på film eller i 

alla fall bilder som illustrerar det. Då är det projektorn som gäller. (Sune) 

4.1.2 Planering av lektion & undervisning 
När lektioner ska planeras så använder Margareta sig av internet, med 

presentationer som ska visas via projektor eller dylikt. Margareta börjar ofta sin 

lektion med en PowerPoint för att presentera ett nytt ämne inom kursen. Ibland 

stämmer hon av närvaron direkt online men för det mesta gör hon det i slutet på 

lektionen. 

 
Vi använder oss av det digitala i varenda lektion i mitt fall och vi skulle inte 

kunna göra en lektion utan. Våra kameror är digitala så det krävs att vi har 

datorer som har program för dem och så vidare. Projektor, mail, dokument 

delade i driven, allt sådant använder vi varje lektion. Även när eleverna ska 

presentera någonting så har de behov av internet för att göra sin uppgift 

och för att kunna dela den med mig och gruppen. De skickar också ofta 

saker via sina telefoner, de visar bilder på sina telefoner och så vidare.  

(Margareta) 

Benedict funderar först på vad informationsteknik är för honom. Han tänker 

främst på den informationssökande delen och mindre på den rent tekniska. 

Enligt honom så ligger fokus på att kunna visa filmer för eleverna, youtube-

klipp och liknande. Benedict är övertygad om att han dagligen är i behov av 

informationsteknik i sin undervisning. 

 
Vi pratade om paradigmskifte igår på filosofin och vi kom fram till att ett 

stort paradigmskifte idag i skolan är från papper och penna till dator. [...] 

Och paradigmet består då i att vi som yrkesgrupp har gjort oss beroende 

av ett hjälpmedel som vi inte var beroende av för tjugo år sedan. (Benedict) 

Benedict befinner sig enligt egen utsago en stor del av sin arbetstid på olika 

kultursidor och debattsidor. Det gör han för att fördjupa sin referenskapacitet 

för elever som behöver hjälp i olika uppgifter och frågor. Då kan han tipsa om 

artiklar. 

 

Zinedine är noga med att förtydliga att han skulle klara sig utan användandet av 

IKT för att uppfylla målen och det centrala innehållet men att användandet 

upplevs underlätta undervisningen och planeringen. Däremot skulle han önska 

att han var mer kunnig på att använda datorerna, så att det vore lättare att göra 

beräkningar och annat direkt i datorn istället för att använda papper och penna 

eller miniräknare i undervisningen. Dessutom ser han smartboards som ett 

verktyg han skulle vilja använda. Att det som skrivs på tavlan direkt visas i 

elevernas datorer. 
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4.1.3 Närvaro samt övrig formalia 
Alfred använder sig dagligen av IT för att registrera närvaro av eleverna och 

skriva dokument och prov. Vid behov så kan man även direkt komma i kontakt 

med vårdnadshavare eller kollegor via internet vilket han också ser positivt på. 

Alfred skapar sig även en kunskapsbank med mappar i de ämnen som han har. 

Det hjälper honom att hålla ordning och reda samt att få tid till att leta länkar 

och göra uppdateringar.  

 
Det blir enkelt att gå in i dessa mappar och leta reda på det som man 

behöver. Man slipper ha allting i huvudet helt enkelt. (Alfred) 

Sune tycker det är viktigt att komma ihåg att “bara för att man har ett nytt 

hjälpmedel så måste man inte använda sig av den hela tiden utan att man 

varierar undervisningen istället”. Den traditionella undervisningen är inte 

något negativt i sig och tillsammans med IKT så kan det bli motivationshöjande 

både för lärare och elev. Han registrerar deras närvaro via internet men varierar 

sin undervisning dels med den mer traditionella katederundervisningen och 

användandet av IKT. 

4.1.4 Direktkommunikation & kontrollverktyg 
Alfred beskriver användandet av google drive som ett kontroll- och 

uppföljningsverktyg. I en mall fyller han i varje enskild elev och prickar av 

vilka uppgifter som har lämnats in och hur det har gått på olika prov. Det 

underlättar enligt honom väldigt mycket när det sedan är dags att ha ett 

utvecklingssamtal med eleven. Han har ett excell-ark där han skriver ner 

elevernas namn och sedan kryssar i vilka delmoment de har klarat av samt hur 

de har presterat i proven.  

 

Alfred är nöjd med den tekniska utrustning som finns men är medveten om att 

nya saker tas fram hela tiden för att fungera som hjälpmedel i undervisningen. 

 
Det handlar om att de ska få ro att sätta sig in i och lära sig saker och öva. 

På matte till exempel så är det bra om de tränar rent fysiskt med papper 

och penna och sudd. Datorerna är ju ett bra verktyg, som matematiken för 

fysiken. Det är ett verktyg, ingenting annat. (Alfred) 

Alfred berättar om ett hjälpmedel som heter Urkund som granskar artiklarna 

gentemot texter som finns att hitta på internet. 

Det går som lärare inte att ha full koll på allt som finns på nätet och om en 

elev har kopierat. Då är Urkund bra som metod för att avslöja om någon 

har valt att fuska. (Alfred) 

Kajsa ser Urkund som ett sätt att säkerställa elevens rätt till sin egen produkt 

samtidigt som det är ett pedagogiskt verktyg i och med att eleverna vet att deras 

arbeten skickas via Urkund. 

I Moas undervisning använder sig eleverna av drive för att skapa och dela 

dokument med henne så att hon kan ge omedelbar respons och synpunkter på 

deras arbete. Förutom den snabba kommunikationen mellan lärare och elev är 
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en annan fördel med drive enligt Moa att det är lättillgängligt och hon kan kolla 

elevernas arbeten när- och varsomhelst. Datorn har Moa som främsta 

arbetsredskap men använder även projektorn ofta. 

 
Att kunna hämta artiklar, läsa information på olika sidor och att läsa en E-

bok. Det är det som jag främst använder IT till med mina elever. (Moa) 

Benedict ser fungerande internet som en förutsättning för en god undervisning 

och han beskriver hur användandet av drive-dokument har revolutionerat 

undervisningsformen för hans del. Han vill se en ökad interaktion mellan 

eleverna och en ökad “kamratrespons”. 

 
Får de läsa av varandra så kanske de inser att de kan skriva men också att 

de märker att alla har samma problem. Jag förstår inte argument med att 

det skulle vara kränkande. Jag skriver väl aldrig något kränkande i mina 

kommentarer och på vilket sätt kan det vara kränkande att påpeka att en 

viss mening är illa uppbyggd? (Benedict) 

Mobilkameran använder Kajsa regelbundet för att fotografera 

sammanfattningar på tavlan och skicka till eleverna som repetition.    

 
På så vis har även elever som har varit sjuka möjligheten att hålla sig 

uppdaterade kring vad som har skett på lektionen och vad som har 

behandlats. Jag vet en elev av alla mina elever som inte har det [en 

smartphone] men han kan hantera det med sin bärbara dator. Och jag ser 

till att allt som skrivs ut läggs upp som PDF så att eleverna kan läsa det på 

sina telefoner. Och då har de det alltid med sig. (Kajsa) 

Kajsa pratar om delade dokument som eleverna och hon själv arbetar med, 

exempelvis för att skriva en gemensam rapport. Rapportmallen har hon klistrat 

in i dokumentet då de ska arbeta utifrån en teknisk rapportstruktur. 

Arbetsuppgifterna fördelas bland eleverna så att de ska skriva om olika delar 

även om alla har fått gemensamma förarbeten att genomföra. En grupp av 

elever får gå igenom allas texter till bakgrunden och utifrån dessa texter tar de 

fram det viktigaste och mest väsentliga. 

 
Då har vi alltså ett dokument som ägs av alla och jag kan gå in och kolla 

och kommentera. (Kajsa) 

4.2 Finns det enligt informanterna negativa 
aspekter av att använda IKT i 
undervisningssammanhang? 
Intervjupersonerna ser överlag positivt på användandet av IT i 

undervisningssammanhang. De är alla överens om att det är ett bra hjälpmedel 

om det används rätt. Dock lyfter de några aspekter som kan försvåra 

användandet av IKT i klassrumssammanhang. Informanterna tar upp krånglade 

teknik som något som gör att de inte helt kan förlita sig på användandet av IKT. 

Vidare anser de elevers bristande källkritik vara ett problem när det handlar om 

IKT och att sociala medier kan komma i vägen för elevers lärande.  
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4.2.1 Krånglande teknik 
Variation är viktigt. Man kan inte helt förlita sig på tekniken bara för att 

den finns. (Sune) 

Benedict menar att tekniken kan krångla ibland och framhåller vikten av att 

kunna lösa problem om de uppstår. Enligt honom så kan man i värsta fall skriva 

ut några kopior för att kunna fortsätta arbetet. Han menar att det inte ofta blir 

till några problem. Kommer det upp någon fråga på lektionen som en inte kan 

svara på så kan en elev få i uppdrag att söka efter informationen på telefonen. 

 
Man tar ju alltid den elev som sitter med mobilen framme. Då får den i 

uppgift att googla för hela klassen. Tycker de att det är jobbigt så kanske 

de lär sig att ha den i fickan nästa gång, där den hör hemma. (Benedict) 

Moa beskriver hur uppkopplingen mot internet ibland krånglar. Det kan 

innebära att eleverna får skriv för hand eller på datorn men att de går igenom 

svaren tillsammans istället för att skicka in dem till Moa. Hon menar att 

lektionen inte står eller faller med internet utan att de kan arbeta bra ändå. 

 

Sune beskriver sig själv som en IT-nörd men menar att det numera nästan har 

slagit över så att det känns som att man alltid måste använda internet i 

undervisningen. Tekniken fungerar inte alltid och då måste man, enligt Sune, 

kunna gå tillbaka till att använda vanlig tavla och kunna skriva själv. 

 
Vi kan inte förlita oss på tekniken helt och hållet. Jag tycker att tekniken är 

ett jättebra hjälpmedel men det får inte bli till ett måste. Den får inte ta över 

helt.  (Sune) 

För Margareta är det värst när tekniken inte fungerar. Då blir det svårt att 

genomföra den planerade lektionen. 

 
När man har alla presentationer i google drive-dokument så ligger allting 

på internet och fungerar inte det så kan man inte få fram sin presentation. 

Visserligen så kan man skriva ner en uppgift på tavlan men man kan inte 

ens skriva ut en uppgift som man har gjort om inte internet fungerar så på 

det sättet är undervisningen rätt sårbar. (Margareta) 

Margareta menar att man i sådant fall får försöka komma på någonting, hitta på 

en nödlösning. Hon ser det som fördelen med att undervisa i ett praktiskt ämne, 

det gör det lättare att ha en praktisk övning. 

 

Även Alfred nämner problematiken med ett inte fungerade nätverk. Om det är 

överbelastat så går han med eleverna till biblioteket och så letar de efter 

information och böcker i valt ämne där. 

 

Zinedine efterlyser datorer som har program som är lättarbetade så att eleverna 

kan rita upp samband med enkla knapptryckningar samt göra beräkningar. Än 

så länge anser han att miniräknare är av fördel att använda men ser fram emot 

en vidareutveckling av programmen så att även han kan använda sig av datorer 

i sin undervisning. Zinedine anser det vara viktigt att tekniken fungerar. Kan 
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man inte lita på att den gör det, då kommer man att undvika att använda den, 

menar han. 

4.2.2 Bristande källkritik & Sociala medier 
Benedict menar att man tappar en liten del av att göra världen lite långsammare 

för eleverna. Att skriva med papper och penna inbjuder till eftertanke och just i 

den ackumulerade tankefasen skulle det enligt honom vara av nytta att ibland 

stanna av och reflektera mera. Han menar vidare att det skulle kunna gynna de 

elever som inte är mogna för dagens snabbhet. 

 
Det bästa tjänsten vi kan göra för dem är att installera tålamod i dem. 

(Benedict) 

Benedict lyfter fram elevers informationssökning som en negativ aspekt av IT-

användandet i undervisningen. Han menar att en “för stor intellektuell börda” 

läggs på eleverna eftersom de inte fått någon träning i att söka information på 

internet. De behöver kunna formulera olika sökord och fraser, använda sig av 

synonymer och “variera sitt språk”. Enligt Benedict behöver en pedagog 

vägleda eleven, göra den första gallringen av information och ge länktips. Det 

ska göras välgrundat och relativt djuplodat men samtidigt inte för krångligt. 

 

Även Kajsa menar att mycket dyrbar tid går åt till skräpsökande som hon 

uttrycker det. Eleverna filtrerar inte sitt sökande tillräckligt och har svårt med att 

vara källkritiska. Det är viktigt att lärarna redan i förväg har kollat upp vissa 

länkar och kan rekommendera dem då det enligt Kajsa tar längre tid att låta 

eleverna leta information helt själv. De behöver hjälp att komma igång samt att 

lära sig att granska nyhetsflödet mer kritiskt. 

Moa vill gärna få möjligheten att vidareutbilda sig och de övriga pedagogerna 

på skolan i varierade IT kurser. Detta för att bli säkrare i sin egen men även 

elevernas användande av datorer, program samt andra tekniska hjälpmedel.  

 
Vi skulle behöva få en genomgång för hur dessa datorer fungerar, vad som 

är speciellt med dem och hur vi på bästa sätt skulle kunna nyttja dem i 

undervisningen. [...] Det skulle vara ett utvecklingsönskemål att få lära sig 

mer om dem och sedan kunna vidarebefordra det till eleverna. (Moa) 

Sune undervisar i datorteknik och menar att det där nästan är ett måste att kunna 

använda projektorn som är kopplad till datorn och internet. Det tillsammans 

med behovet att kunna söka information gör det viktigt med tillgången till 

internet. Allt kan man enligt honom inte hitta i boken utan 

informationsteknologin blir då ett komplement till den traditionella 

undervisningen. 

 
Sen måste man även vara källkritisk. Det är viktigt att man kollar fler än en 

källa. (Sune) 

Benedict menar att mobildisciplinen kan vara ett problem. 
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Den är bedrövlig och den kan man prata mycket om. [...] Jag vill att 

eleverna ska använda mobilerna när jag vill det, som verktyg till 

undervisningen, inte när de personligen vill. (Benedict) 

Moa menar att eleverna kan ha svårt att hålla sig ifrån de sociala medierna och 

då blir deras fokus splittrat. Problematiken som Moa ser det är att elever lätt 

kan tappa fokus. De kan, enligt henne, glida ifrån uppgiften som de egentligen 

skulle arbeta med in på sociala medier. Hon upplever att det är mer regel än 

undantag att det blir så. Ändå ser hon det inte som ett stort problem då hon 

anser sig vara en närvarande lärare som kan säga ifrån om hon märker att fokus 

skiftar. 

 
Jag tror att om de arbetar med en uppgift som är relativt liten så är det inte 

ett lika stort problem som om de skriver en rapport för då kan de glida bort 

längre och har de då tillgång till internet och dator så tappar de lätt fokus. 

(Moa) 

Sune berättar att de på hans skola har elevdatorer vilket han anser är jättebra 

men att de samtidigt även får tillgång till sociala medier som lätt leder eleverna 

till att förlora fokus. Sune menar att han inte ser något fel i att de använder det 

om de pauser en kort stund i arbetet men håller fast vid att det är alldeles för lätt 

att fastna där.  

 

Margareta menar att de sociala medierna inte har upplevts som ett stort problem 

i hennes undervisning. Då har den krånglande tekniken varit ett större problem. 

 
Det finns alternativ men jag tror att vi till stor del förlitar oss på att tekniken 

ska fungera. Mobiltelefonerna är fantastiska verktyg om de används rätt 

men om man använder de till annat så kan de verkligen störa 

undervisningen. (Margareta) 

Mobilanvändandet på lektionstid ser Margareta som ett försumbart problem. 

Däremot kan det vara svårt att avgöra när eleverna söker information på 

telefonen eller skickar meddelanden. 

 
Så är det med datorn också, de sitter och skriver men man kan inte vara 

helt säker på att de arbetar med den uppgiften de har fått. De kan lika gärna 

sitta på några sociala medier eller göra något annat. Det kan man inte 

kontrollera helt. (Margareta) 

Alfred upplever mobilanvändandet på lektionstid som väldigt störande, numera 

plockar han in mobiltelefonerna. I kontrast med Alfred så ser Kajsa det inte som 

något problem, även om hon menar att en kan “bli stött om man ser en annan 

skärm och att de hellre läser där än lyssnar på mig”. 

 

Sune har inte upplevt så stora problem med elever som använder mobiler när de 

inte ska göra det men om det blir ett störmoment så säger han ifrån.  

Men Sune är tydlig med att poängtera att användandet av datorer, surfplattor 

och mobiler också kan ha negativa effekter. Personer som använder dem för 

mycket får dålig hållning och detta är ett problem. Han berättar om 12-åringar 
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med diskbråck i nacken på grund av hur de har suttit timmar i sträck med 

surfplattan. 

4.3 Hur beskriver lärarna sina upplevelser av 
källkritik i förhållande till IKT? 
Några informanter menar att källkritiken är bristfällig hos eleverna och att 

eleverna inte har fått den hjälp de behöver för att lära sig att sålla i 

informationsflödet. Vissa menar också att eleverna måste ta ett för stort ansvar 

när det gäller färdigheten att granska en text via internet och kunna avgöra 

sanningshalten i det de läser. Enligt dessa pedagoger så behöver eleverna lära 

sig att tänka mer kritiskt och de menar att det är upp till lärarna att visa dem och 

hjälpa dem dessa källkritiska färdigheter.  

4.3.1 Elevers stora ansvar 
Benedicts uppgifter brukar sträcka sig över tre till fyra lektioner och går nästan 

alltid ut på att eleverna skriver individuella texter - antingen argumenterande, 

utredande eller analyserande utifrån ett givet litterärt verk. De kan även vara 

skönlitterära. Först presenterar han ämnet på en uppstartslektion. Eleverna får 

tillfälle att samtala och fundera kring hur de kan ta sig an uppgiften. Benedict 

beskriver det som en gemensamt orienterande lektion. Istället för att “bara 

lämna sjuttonåringar att gå ut på internet och sedan kritisera dem för att de 

vänder sig till flashback” ser Benedict det som en lärares - om än tidskrävande - 

uppgift att presentera bra länkförslag för eleverna. 

 
Jag har numera börjat med att samla på mig länkar som kommer att 

behövas inför det berörda ämnet eftersom jag är emot att låta eleverna helt 

själva leta reda på länkar inom fältet. Det är en jättedålig idé enligt mig att 

låta dem söka fritt. Det är en forskarfärdighet och det är väldigt svårt att 

sovra på internet. (Benedict) 

Eleverna delar ett drive-dokument med Benedict så att han kan se hur 

dokumentet växer fram. Då kan han kommentera vad han har sett samt ställa 

frågor i dokumentet eller mailledes. Benedict ser det som ett verktyg för att få 

till stånd en bra interaktion med eleverna mellan lektionerna, något han menar 

är sådant man borde dra nytta och fördel av. Handledning ska enligt honom ges 

kontinuerligt och inte enbart efter att uppgiften har skickats in. 

 

Moa menar att man skulle kunna använda sig av internet på ett bättre sätt än 

vad som sker i dagsläget. Hon anser att det är angeläget att förmedla IT-

kunskap på ett bra sätt. 

 
Så att det inte blir så att eleverna inte hittar informationen utan att de 

faktiskt vet hur och vad de ska leta efter”. […] Vi tror att det är så självklart 

för eleverna men det är det inte att använda sig av sökmotorer och sånt. 

(Moa) 
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4.3.2 Naivitet 
Elevernas inställning till internet, upplever Alfred, är att de tror att all 

information finns samlad där, så varför lära sig någonting? 

 
Att de tänker att om de ställs inför ett problem så letar de endast där och 

läser på men det skapar bara en massa fragmentarisk kunskap. Deras 

minne ser ut som stjärnhimlen i princip. Det blir ett par ljusfläckar överallt 

och det är inte som på dagen då det är blå himmel. Då blir det inte 

sammanhängande kunskap. (Alfred) 

Alfred belyser vikten av att vara kritisk mot det man läser. Enligt honom måste 

man läsa många rapporter, det räcker inte bara med att läsa en utan det ska läsas 

flera olika. 

 
Man måste vara lite kritisk samt att eleverna måste lära sig att söka. [...] Det 

skulle vara bra med en kurs i klok internetanvändning som vi alla borde 

gå. (Alfred) 

Margareta är förvånad över hur elever verkar tror på det mesta som de ser eller 

läser på internet. De har ingen vana i att tänka källkritiskt och att ifrågasätta 

information. 

De ser bilder på bloggar och tror på det de ser och ifrågasätter det inte. De 

förstår inte att det ligger mycket jobb bakom varje bild som har lagts upp. 

Att man väljer vad som läggs ut på nätet. Det är intressant hur de tar till sig 

bild och text och jag är förvånad över deras naivitet. (Margareta) 

4.4 Sammanfattning av resultat 
Informanterna är överens om att IKT berikar undervisningen men att det 

varierar hur mycket man använder sig av detta hjälpmedel beroende på vilket 

ämne man undervisar i. Det är främst i svenska och samhällskunskap som det 

används men även pedagogerna som undervisar i fotografisk bild, biologi och 

miljö- och energikunskap använder sig mycket av IKT. Detta beror dels på att 

det inom fotografisk bild är uppbyggt kring datorer och digitala kameror vilket 

förutsätter fungerande teknik och utrustning. Inom de andra ämnena så nämns 

bland annat att litteratur kan bli föråldrad vilket bidrar till att man letar efter 

information och material över internet som är aktuell.  

De intervjuade pedagogerna menar att de använder IKT dagligen. Vissa 

planerar sin undervisning, förbereder presentationer eller delar dokument med 

eleverna. Flera nämner elevers mobiltelefoner som en positiv del i 

undervisningen om man kan inkludera dessa när det handlar om att leta reda på 

information, delta i ett interaktivt quiz eller om det handlar om att läsa en 

kortare text via telefonen.  

Informanterna menar att krånglande teknik och bristande källkritik är negativa 

aspekter som försvårar användandet av IKT i undervisningen. Det är svårt för 

eleverna att sålla i informationsflödet och sociala medier nämns som ett hinder i 

undervisningen då elever kan förlora koncentration och fokus på uppgiften.  
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 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer resultatdelen tillsammans med bakgrunden att 

diskuteras. Slutsatsen kommer att presenteras och avsnittet avrundas med 

förslag på ytterligare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras och reflekteras det kring resultatet av studien mot 

bakgrund av de tre forskningsfrågorna samt bakgrundskapitlet.  

 Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar IKT i sin dagliga 

yrkesutövning? 

 Finns det enligt informanterna negativa aspekter av att använda IKT i 

undervisningssammanhang? 

 Hur beskriver lärarna sina upplevelser av källkritik i förhållande till 

IKT? 

5.1.1 Hur beskriver pedagogerna att de inkluderar IKT i sin 

dagliga yrkesutövning? 

Informanterna ser positivt på användandet av informationsteknik då de alla 

anser så som Säljö (2005, s. 25-28) att man lär sig med hjälp av olika verktyg 

och i samspel med varandra. De anser i likhet med Jederskog (1998, s. 16; 

Deany et al., 2005, s. 459) att användandet av IKT berikar undervisningen och 

leder till en variationsrikedom som både gagnar eleverna men även dem som 

pedagoger. Det torde enligt dem vara motivationshöjande för eleverna att ta del 

av lektioner som inte alltid är utformade på samma vis. Olika tekniska 

hjälpmedel och möjligheter att lösa uppgifter, skriva rapporter någon 

annanstans än just i klassrummet kan få eleverna att känna att deras 

individualitet tas på allvar och att man som lärare ger dem frihet under ansvar.  

Detta till trots så är flera intervjupersoner överens om att man inte bara kan 

lämna informationssök och enskilt arbete via datorer och internet helt i 

elevernas händer. Genom att låta dem dela sina dokument med pedagogen så 

kan denne stötta, guida och leda dem vidare om eventuella problem och 

frågetecken uppstår.  

Intervjuperson Benedict menar som Svedberg och Lindh (2012, s. 5-6) att man 

som pedagog måste hjälpa eleverna vid informationssök och lära dem att ställa 

korrekta forskningsrelaterade frågor samt visa dem hur man bör anamma de 

källkritiska principerna.  

Detta torde vara en del av lösningen på problematiken som Graham och Takis 

Metaxas (2003, s. 72-73) beskriver. Enligt dem så söker elever ofta svar på 

internet men de besitter ringa kunskaper om att avgöra vad som är sant eller 

falskt i det som återfinns på sökmotorerna. Oftare är (Eklöf, 2013, s. 72) elever 
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mer kritiskt inställda till sin egen arbetsinsats jämfört med att vara kritisk mot 

det som de läser på internet.  

Är man som pedagog medveten om problematiken med elever som förvirrar sig 

i en stor mängd information så kan det vara hjälpsamt att tillhandahålla länkar 

att börja arbeta med. Istället för att förlora sig i det stora informationsflödet så 

kan länkarna då leda eleverna till källor som verkligen passar för deras uppgift 

och detta sätt att använda IKT på kan då vara det motivationshöjande och 

positiva verktyg som många tror det är. Vidareutbildningar och kurser 

efterfrågas av informanterna för att bli tryggare i användningen av IKT. De vill 

lära sig hur man kan förebygga mobbing som sker över internet och bli mer 

förtrogna med de källkritiska principerna och hur dessa kan läras ut till 

eleverna.  

Pedagoger efterfrågar också i Ekströms och Lindkvists studie (2012, s. 63) 

kurser för att lära sig att använda och bruka IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Detta kan tyda på att även om elever är mer förtrogna med användandet av 

datorer i undervisningen så känner många lärare att de som pedagoger inte är 

helt förtrogna med att bruka dessa tekniska hjälpmedel i sin undervisning 

samtidigt som de även ofta anser att dagens elever inte är så tekniskt 

bevandrade som det ofta framhålls.  

Av Ottestads forskning (2010, s. 479) framgår det att Finland är ett land som får 

höga resultat i olika jämförelser mellan länder angående elevers kunnande men 

där det presenteras att pedagoger i Finland har större frihet att välja om de vill 

använda sig av IKT eller inte. Detta i jämförelse med Danmark där IKT står 

med som en viktig del i alla läroplaner men där en granskning visar att IKT 

oftare används som ett komplement till den ordinarie undervisningen i stället 

för en integrerad del i den pedagogiska praktiken. Även i Sverige är 

datortätheten stor samt att IKT alltmer inkluderas i läroplaner. Frågan blir då 

om man skulle kunna dra slutsatsen att friheten hos enskild pedagog att använda 

IKT kan ha något med bra resultat i olika internationella jämförelser att göra.  

Enligt Donnelly et al. (2011, s. 1469) så är de flesta lärare intresserade av att ta 

till sig ny teknisk utrustning och nya hjälpmedel i klassrummet. Det de behöver 

är tid för att kunna sätta sig in i det nya och lära sig dess användningsområden.  

Deany et al. (2005, s. 473) ställer sig positiva till pedagogers förarbete som kan 

resultera i ett antal länkar, som läraren på förhand har kollat upp och som berör 

ämnet vilket kan ge eleverna en skjuts i rätt riktning. Även i denna studie tar en 

intervjuperson upp den tidskrävande uppgiften med att leta reda på länkar som 

sedan kan ges till eleverna som en början för dem att utgå från. Informanterna 

till denna studie nämner IKT som ett bra verktyg för att planera sina lektioner 

och hur de tänker sköta sin undervisning. Presentationer skapas och länkar letas 

reda på för att ge elever en bra start när de ska arbeta med datorer. 

Yildrim (2007, s. 171) kommer i sin turkiska studie fram till att pedagogerna 

där främst använder IKT för att förbereda prov eller uppgifter som de sedan vill 

arbeta med i undervisningen. Intervjupersonerna ur den studien (Yildrim, 2007, 
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s. 180) efterfrågar mer tid för att kunna planera och förbereda sin undervisning 

med hjälp av IKT något som informanterna i denna studie inte nämner ett 

behov av. Det de istället efterfrågar är tid för vidareutveckling, utbildning och 

kurser för att bli bättre i användandet av IKT som verktyg samt lära sig mer om 

hur man kan förebygga mobbing som kan ske via internet och sociala medier.  

Informanterna menar att IKT kan underlätta deras vardag när det handlar om 

olika former av formalia som ska skötas. Dels så kan de direkt registrera 

närvaro samt ta kontakt med vårdnadshavare eller kollegor samt elever i vissa 

frågor.  

Detta kan leda till att man numera ser på lärarrollen som förändrad och att man 

arbetar mer som coach, handledare och navigator istället för endast den 

kunskapsförmedlande läraren (Jederskog, 1998, s. 60). 

Informanterna nämner i denna studie vid flertalet tillfällen delade online-

dokument och dess fördelar. Genom att låta elever dela sina dokument så kan 

pedagogerna under arbetets gång granska, ge förbättringsförslag och svara på 

frågor oberoende på vart de befinner sig. Benedict menar att handledning ska 

ges kontinuerligt och inte enbart efter en uppgift har skickats in. Alfred vill 

också att dokument delas med honom men för honom handlar det mer om ett 

kontrollverktyg än för att stötta dem i deras arbetsgång. Han ser fördelen med 

att de känner lite press under arbetets gång och på så vis får något gjort.  

5.1.2 Finns det enligt informanterna negativa aspekter av 

att använda IKT i klassrumssammanhang? 
Krånglande IT-utrustning (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 68) samt bristande 

stöd för hur man ska implementera IT i undervisning nämns som hinder i dess 

användning. Informanterna håller med om problematiken och menar att man 

inte helt kan förlita sig på tekniken utan att man bör ha en backup-plan att 

kunna plocka fram vid behov.  

Ekström och Lindkvist (2013, s. 54) menar att krånglande IT-utrustning ofta 

begränsar pedagogers undervisning och att lärarna därför ibland helt avstår att 

inkludera IT i sin planering eller undervisning.  

Enligt skolverkets rapport (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 59) så anser 8 av 10 

gymnasieelever att de har tillräckligt bra kunskaper kring användandet av IT, 

datorer samt kunskapssökning något som informanterna inte helt ställer sig 

bakom. Enligt dem så saknas ofta förmågan till källkritik och eleverna förvillar 

sig enligt lärarna ofta i den mängd information som finns att tillgå.  

Säljö (2005, s. 221) diskuterar hur den nya tekniken behöver hanteras på ett 

annorlunda sätt. De källkritiska principerna måste enligt Leth och Thurén 

(2000, s. 23; Thurén & Strachal, 2011, s. 13) fortsätta läras ut men dessutom 

tillkommer anvisningar som är speciellt framtagna för internet.  

Informanterna är medvetna om elevers brister i att tänka kritiskt när det gäller 

vad de hittar på internet samt att de ofta saknar kunskaper kring de källkritiska 
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principerna. Moa påtalar vikten av att förmedla och lära eleverna mer kring 

internetanvändningen för att de ska få så mycket som möjligt utav det och hon 

ser positivt på diskussioner kring vett och etikett när det handlar om IT. Även 

Svedberg och Lindh (2012, s. 6) menar att pedagoger bör vara mer aktiva med 

att hjälpa elever att bland annat ställa korrekta forskningsrelaterade frågor. 

Lärarna måste enligt dem tänka på hur de kan underlätta IT-användningen för 

eleverna.  

De flesta intervjupersoner menar i kontrast med vad ungdomarna i studien från 

skolverket (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 59) hävdar att elever ofta inte vet hur 

de ska filtrera den massa av information som finns att tillgå via internet. Detta 

tillsammans med att de saknar kunskaper kring att vara källkritiska försvårar 

användandet av detta hjälpmedel något som eleverna i skolverkets 

undersökning också ansåg vara svårt. (Ekström & Lindkvist, 2013, s. 68) 

Det som också framkommer som ett problem är olikheterna i datorkunskaper 

samt även tillgång till tekniska hjälpmedel så som mobiler med mera. 

Informanterna menar att de är noga med att stämma av om alla elever har 

smarta telefoner så att de kan göra det till en del av undervisningen när de till 

exempel utformar ett quiz där mobiltelefonerna används som redskap. Som det 

framgår så löser man eventuella materiella tillkortakommanden med lånedatorer 

eller surfplattor så att ingen elev ska behöva känna sig utanför eller utpekad.  

Deany et al. (2005, s. 474) menar att det är problematiskt med elevers olikheter 

när det gäller datorkunskaper men informanterna i min studie tar inte upp detta 

som ett problem. Slutsatsen som kan dras av detta är att Deany et als studie är 

tio år gammal och att man numera har jämnare datorvanor då elever i allt yngre 

åldrar vänjs vid datorer, surfplattor och smarta telefoner.  

Shan Fu (2013, s. 113) är i sin studie positiv till elevers användande av IKT. 

Som verktyg utvecklar det elevers förmåga att arbeta enskilt eller i grupp samt 

att det förbättrar elevernas förmåga till att vara källkritiska och tänka kritiskt 

som individ.  

Detta går emot det som informanterna för denna studie nämner. De menar att 

IKT i sig inte utvecklar elevers förmåga till att bli källkritiska individer utan att 

de istället måste få kunskaper i att lära sig att använda sig av de källkritiska 

principerna. Först då kan man märka av att de blir bättre på att vara källkritiska.   

McMahon (2009, s. 269) menar att elever som befinner sig i tekniska miljöer 

utvecklar bättre kritiskt tänkande samt att elever som har ett väl utvecklat 

kunnande inom datorer även visar på mer utvecklad kritisk förmåga.  
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5.1.3 Hur beskriver lärarna sina upplevelser av källkritik i 

förhållande till IKT? 

Informant Margareta menar att eleverna saknar vana att vara källkritiska och 

hon är förvånad över deras naivitet när de inte ifrågasätter bilder de ser på 

bloggar med mera. Detta är något som även Thurén och Strachal (2011, s. 13) 

tar upp som någonting man måste vara vaksam kring samt lära eleverna mera 

om. Förfalskade bilder och falska meriter nämns som fallgropar. Graham och 

Takis Metaxas (2003, s. 75) poängterar behovet med att lära elever att vara mer 

kritiska och att de måste förstå sambandet kring varför en person har lagt ut 

information och vilket uppsåt den personen kan tänkas ha.  

Eklöf (2013, s. 63) menar att det finns en trend med självständigt arbetande. 

Dels inom skolan men även inom arbetslivet. Det sker en intern styrning hellre 

än en extern och har elever redan tidigt lärt sig att arbeta självständigt och att ta 

eget ansvar så har de enligt Eklöf en fördel gentemot ungdomar som inte har 

fått träna sig i detta. Benedict håller med Eklöf (2013, s. 62) om att elever 

ibland måste ta ett för stort ansvar och han är övertygad om att det är 

pedagogens uppgift att hjälpa eleven i att finna relevanta länkar för att komma 

igång med ett arbete.  

Deany et al. (2005, s. 466) kommer i sin studie fram till att elever arbetar mer 

autonomt när de brukar IKT och att undervisningen blir mindre lärarledd. Det 

blir enligt dem då enklarare för pedagogen att fokusera på en elev i taget. Detta 

nämner också informanterna av denna studie. De låter elever dela dokument 

med dem så att pedagogerna kan leda dem i arbetet. Fördelar som bland annat 

nämns för att göra så är att läraren kan kolla dessa dokument när och 

varsomhelst samt att eleverna kan få direkt feedback och förbättringsförslag. 

Även gruppuppgifter kan göras på detta sätt och Kajsa beskriver hur det kan ha 

positiva effekter på elevers lärande. Arbetsuppgifter fördelas och tillsammans 

går de igenom vad som har skrivits. På så vis växer enligt henne ett dokument 

fram som ägs av alla ur gruppen och som hon har tillgång till och kan 

kommentera under arbetets gång.  

5.2 Slutsats 
Det som framkommer i denna studie är att de sju tillfrågade pedagogerna är 

övervägande positiva till användandet av IKT. De menar att elever kan få bättre 

stöttning direkt när ett arbete skapas och börjar ta form om eleven delar ett 

online-dokument med pedagogen.  

 

Informanterna är noga med att poängtera att eleverna är i behov av att lära sig 

att vara mer källkritiska samtidigt som de också menar att elever är kunniga i 

informationssök men att de inte vet hur de ska sålla i informationsflödet.  

 

De håller inte med om att IKT som verktyg lär elever att bli källkritiska utan det 

måste sättas in resurser och läggas tid på att lära ut de källkritiska principerna 
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för att elever ska kunna bli mer observanta när de ska leta efter information via 

internet. 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna använder dagligen IKT i sin yrkesutövning 

och menar att det ofta bidrar till att underlätta deras vardag samt hjälper dem i 

sin planering av lektioner. Krånglande teknik nämns som ett hinder i 

användandet och även sociala medier tas upp som något som kan störa 

undervisningen.  

 

Något som enligt mig var intressant var att de flesta av informanterna var 

positiva till elevers mobiltelefoner och att de ansåg att dessa kunde brukas i 

undervisningen. Endast en pedagog menade att de var så pass störande i 

undervisningen att personen i fråga valde att plocka in telefonerna i början av 

lektionen. De övriga intervjupersonerna menade att mobiltelefoner hellre 

berikade undervisningen än störde den. En möjlig förklaring till att informant 

Alfred var negativt inställd till mobiler kan vara att han undervisar i ämnen där 

IKT används minst. Det vill säga i naturkunskap, matematik och fysik och att 

mobiltelefoner då oftare ses om ett störmoment och inte som ett hjälpmedel.  

 

I fotografisk bild nämns fördelarna med telefoner då elever kan skicka foton till 

varandra men även till pedagogen som sedan kan lägga upp dem i datorn. En 

annan positiv faktor torde vara den att man med hjälp av IKT kan lägga upp 

bilder och undervisningsmaterial och dela detta med berörd klass så att elever 

som är sjuka har möjligheter att läsa ikapp det som har missats när personen i 

fråga har varit hemma och sjuk.  

 

IKT används dels i planeringen av undervisningen, när kontakt ska tas med 

vårdnadshavare samt i direktkommunikation med elever. Kurser och 

möjligheter till vidareutbildningar inom IKT nämns som önskemål för att öka 

kunskapen och användningsområdena med dessa pedagogiska hjälpmedel.  

 

En slutsats som enligt mig kan dras är att pedagogerna är i behov av att få tid 

för att sätta sig in ytterligare i hur man kan använda sig av IKT. Får de mer tid 

samt möjligheten att gå på kurser inom detta ämne så torde det bidra till en 

undervisning som kan möta eleverna och stötta dem i sitt lärande samt göra 

dem bättre rustade att kunna avgöra vad som är tillförlitlig information i 

motsats till vad som kan räknas som skräpinformation. 

 

IKT är enligt de flesta informanter och mig inkluderat här för att stanna. 

Intervjupersonerna är övervägande positiva till dess användande och jag delar 

tron på att detta är det nya sättet att undervisa på. Det blir en mer 

individualiserad form av lärande på samma sätt som det redan är på många 

arbetsplatser i dagsläget. Eleven kan bli mer internt styrd, hen vet vad som 

förväntas göras och får mycket frihet under ansvar i letandet på information och 

i skapandeprocessen.  

 

Min slutsats är att elever får möjligheten att arbeta mer självständigt så som det 

redan idag är inom många yrkesområden. Det är inte längre lika toppstyrt som 

det var förr. Enligt mig sker detta även på skolnivå med lärare som agerar mer 
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som coacher och handledare istället för den kunskapsförmedlande pedagogen 

och där eleven får möjligheter att lägga upp sitt arbete mer efter eget tyckande 

och intresseområde. Med hjälp av IKT så kan elever välja vart de vill sitta och 

arbeta, de kan kontinuerligt under arbetets gång få vägledning och guidning 

samt i grupp ändå utvecklas gemensamt men även enskilt. Skapandeprocessen 

tordes då bli mer motiverande när de kan avgöra när, var och hur utefter vad 

som passar dem istället för vad som har bestämts uppifrån. Då det redan är så 

på många arbetsplatser så anser jag att det gynnar elever att lära sig dessa 

principer då det borde träna dem inför arbetslivet och ge dem verktyg och 

kunnande som förhoppningsvis i framtiden gör dem attraktiva på 

arbetsmarknaden. 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Då detta har varit en kvalitativ studie där endast sju pedagoger har intervjuats så 

kan det vara av intresse med en kvantitativ studie där mångt fler pedagoger får 

svara på hur de upplever användandet av IKT i sin yrkesutövning. Då skulle det 

vara av intresse att jämföra hur exempelvis lärare på kommunala skolor kontra 

lärare på friskolor ser på detta hjälpmedel.  

Vidare skulle det vara intressant med en kvantitativ studie som jämför hur 

pedagoger av olika åldrar använder sig av IKT och om man där kan utläsa 

eventuella skillnader i kompetens utefter ålder.  

Användandet av mobiltelefoner i undervisning nämns i denna studie av de 

flesta informanter som något positivt och ytterligare studier om detta verktyg 

samt pedagogers upplevelser om detta vore intressant. 
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Bilaga 1 
 

IKT – informations- och kommunikationsteknik 

Namn: 

Undervisar i dessa ämnen: 

Hur länge som verksam lärare: 

Ålder: 

1. Hur ser du på IKT i undervisningssammanhang? 

 

2. Har du behov av det i din dagliga yrkesutövning? Utveckla. 

 

 

3. Beskriv en vanlig lektion (med tanke på IKT). 

 

4. Finns det negativa aspekter med IKT i undervisningssammanhang? 

 

 

5. Hur ser du på utvecklingen av IKT i undervisningssammanhang? 

 

6. Önskar du dig något speciellt för att underlätta din undervisning med 

hänsyn till IKT? 

 

7. Övrigt angående IKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


