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 Abstrakt 
I studien undersöks fem lärares uppfattningar och synsätt på den IT- 

integrerade undervisningen. Lärarna undervisar i årskurs 4-6. Genom 

kvalitativa forskningsintervjuer som mätinstrument, undersöks verksamma 

lärares erfarenheter av digitala redskap i undervisningen. Grunden för såväl 

möjligheterna såväl som den problematik som kan finnas kring integreringen 

av IT baseras på tidigare forskning som redovisas i studien. En del av den 

problematik som forskningen redovisar handlar om att lärare ofta saknar 

tillgång på aktuella hjälpmedel inom tekniken. Lärarna i studien menar att de 

största utmaningarna handlar om hantera och integrera tekniken då de 

saknade IT utbildning. Detta har resulterat i att lärarna saknar motivation och 

kunskap för att använda tekniken framgångsrikt i undervisningen. De 

möjligheter som forskningen redovisar rör främst elevernas 

kunskapsutveckling, då den kan främjas med tekniska verktyg. Detta är 

lärarna också överens om men menade även att tekniken kan underlätta i 

deras eget arbete. En viktig slutsats av studien är att användandet beror 

mycket på lärarnas attityd till tekniken. De lärare som har en positiv attityd 

har en tendens att se möjligheterna med IKT användningen trots att problem 

med tillgången kan ställa till ett hinder för dem. De mindre motiverade lärarna 

menar att tillgången samt kompetensen inom ämnet bidrar till att de inte haft 

en möjlighet att använda tekniken oftare.   

 

 

Nyckelord; Attityder, digitala verktyg IT-integrering, IKT 
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 Inledning   
Vi lever i ett informationssamhälle där digitalkompetens krävs av samhällets 

medborgare. De senaste årens förändringar i samhället visar på att människor 

helt håller på att ändra sättet att kommunicera (Hylen, 2011). Människor idag 

förväntas kunna använda informationstekniken i vardagen. Lärare förväntas ta 

del av och sätta sig in i, den senaste tekniken för att på ett framgångsrikt sätt 

också använda den i undervisningen. Datorer, läsplattor och andra digitala 

tekniker är idag vanliga inslag i svenska skolans undervisning.  Trots att detta 

är en angelägenhet då tekniken idag är en naturlig del av de flesta människors 

privata och yrkesmässiga liv, läggs ytterligare en utmaning till den 

pedagogiska verksamheten (Jedeskog, 2000; Hylen, 2011). För att eleverna så 

småningom ska kunna möta dessa krav som omgivningen ställer behöver de få 

med sig digitalkompetens från skolan (Folke-Fichtelius, 2009). Allt eftersom 

tekniken utvecklats har andra hjälpmedel än datorer gjort entré i klassrummet. 

Kraven på att lärarna ska sätta sig in den nya tekniken är därför ett faktum. De 

nya hjälpmedlen som tillkommit i undervisningen är smartboards / interaktiva 

tavlor, wikisar och bloggar. När man idag talar om IKT i 

undervisningssammanhang, avser man all den information och 

kommunikationsteknik som beskrivits ovan (Hylen, 2011).  

 

Frågan uppstår då varför det enbart blir skolans uppgift att ta sig an detta. 

Problematiken har bland annat handlat om varför IT ska integreras i 

undervisningen och vilka pedagogiska vinningar som finns. Forskare menar 

att det finns stora möjligheter till ett djupare lärande med IKT i 

undervisningen (Hylen, 2011.) Eftersom eleverna tros bli mer intresserade och 

aktiva med dessa redskap finns det möjligheter att eleverna också är 

mottagliga för en större mängd information och kunskapsutveckling (Folke-

Fichtelius, 2009). Folke-Fichtelius menar även att tekniken levande gör 

skolmaterial i undervisningen och att eleverna därför får lättare att ta till sig 

kunskap. I den nya läroplanen Lgr11 uttrycks det följande i både 

kunskapskraven och i värdegrunden: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande”(läroplan för grundskolan. S.14). 

 Detta visar att det ingår i lärarnas uppdrag att undervisa om hur eleverna 

använder och navigerar sig i den digitala tekniken. Teknikdelegationen (2010) 

och Folke-Fichtelius (2009) menar dock att fenomenet med IT i samhället och 

den stora platsen som den faktiskt tar i människors liv inte bara medfört 

möjligheter. Människor som är födda före 1990-talet och som inte vuxit upp i 

den IT-integrerade omvärlden har inte lika lätt att förhålla sig den till den som 

människor som föds in i den nya tekniken. Svårigheter som att anpassa sig och 
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ta till sig det nya sättet att kommunicera och ta in information kan uppstå. Den 

här problematiken blir extra tydlig i skolan då lärare ska realisera tekniken i 

undervisningen beroende på att detta är ett tämligen nytt fenomen för många 

verksamma lärare (Gray, L, Thomas, N och Lewis, L. 2010). 

Teknikdelegationen påpekar även att användningen av teknik även kan vara 

ett nytt fenomen för unga idag då socioekonomiska faktorer kan ha betydelse 

för om de haft tillgång till tekniken i hemmet eller inte. Folke-Fichtelius (2009) 

menar därför att lärare ställs inför en svår utmaning med att tillämpa IT-

verktygen i olika sammanhang då både deras och elevernas teknikvanor kan 

skilja sig åt.  

 

Det är av största vikt att lärare uppmärksammar och tar till sig teknikens 

inflytande och använder den i undervisningen trots utmaningarna som kan 

finnas. Jedeskog (1994) menar att på grund av kraven om IT-användning från 

samhället och regeringen, behöver lärarna hitta strategier som gör det möjligt 

att förhålla sig till och använda IT i undervisningen. Strategierna kan vara att 

skaffa sig kunskaper om hur IT kan användas för att skapa lärande miljöer för 

många olika individer. Detta då lärare aldrig har en homogen grupp elever 

med samma förkunskaper och inlärningsstrategier. Att tillgodose alla elevers 

olika behov så långt som möjligt är något som IT kan bidra med. Datorn kan 

exempelvis möjliggöra en individanpassning av undervisningen, då tekniken 

ofta upplevs som lustfylld av elever och ger möjlighet skicka information på 

flera sätt. Barn och unga i dagens samhälle växer upp i en värld fylld av IT, de 

blir snabbt vana att hantera den stora mängd information de blir exponerade 

inför. För många lärare är det här sättet att hantera information och teknik på 

något relativt nytt och något som de behöver utbildning i. De kan ibland 

behöva skaffa sig själva den IT- kompetens de senare ska ge eleverna. I många 

fall upplevs detta därför som något påtvingat och kan medföra en negativ 

attityd inför IT. Jedeskog (2000) menar att attityden har en stor påverkan på 

själva resultatet av handling och ofta större påverkan än själva handlingen isig.   

 

När styrdokumenten och samhället tydligt uttrycker ett krav på skolan att ge 

elever IT-kompetens uppstår problematiken tydligt eftersom förutsättningarna 

hos lärarna ser olika ut. Vilka svårigheter och möjligheter uppfattar 

verksamma lärare att de stöter på med den digitaliserade undervisningen? 

Dessa utgångspunkter är grunden för den problematik som uppsatsen ska visa 

på. 
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Begrepp  

Tidigare har man talat om IT i olika situationer, på olika institutioner och då 

syftat på informationsteknik. Inom informationsteknik räknar man vanligen in 

olika fysiska redskap så som dator, läsplatta och smartboard mm. Idag 

används istället begreppet IKT allt oftare och avser all den informationsteknik 

som finns att tillgå i samhället. Inom IKT- begreppet räknar man då även in 

exempelvis bloggar, appar och andra plattformar som används inom digital 

kommunikation (Lindström, Godhe & Hillman, 2012). Jag kommer i det här 

arbetet att använda IKT och IT synonymt med varandra. 
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 Bakgrund 
 

Jag kommer i den här delen att redogöra för tidigare forskning inom IKT 

integrerad undervisning. Till en början redogör jag för olika argument för och 

emot den digitaliserade undervisningen. Dessa argument ställs sedan mot den 

verklighet som verksamma lärare möter i klassrummet. Jag kommer då in på 

hur kompetensen ser ut och har förändrats hos lärarna den senaste tiden, samt 

hur kompetensen påverkar användningen i klassrummet. Jag presenterar 

sedan det som forskningen beskriver som möjligheter och svårigheter med 

tekniska verktyg i undervisningen. Slutligen beskriver jag teknikanvändnings 

modellen TPACK som ett sätt att förhålla sig och använda tekniken i 

klassrummet. 

 

För att tekniken ska kunna ses som ett verktyg och hjälpmedel i 

undervisningen är det viktigt att den tillför något och inte enbart blir ett 

ersättningsverktyg för gamla undervisningsmedel. Skolpolitiker och 

skolutvecklare sägs ha en övertro på digital teknik i undervisningen. Hyllen 

(2011) menar att det naturligtvis beror på hur tekniken används och när. Att 

enbart satsa på teknik och byta ut de traditionella undervisningsmaterialen så 

som böcker, pennor och whiteboardtavlor löser inte problemen med dalande 

kunskaper i Sverige menar även Folke-Fichtelius ( 2009).   

 

 Hylen (2011) lyfter fram fyra argument för att förklara satsningarna som gjorts 

för att utveckla IT-användningen i skolan. Ett argument är 

samhällsekonomiskt grundad då det krävs av arbetsmarknaden att människor 

kan hantera digitala tekniker. Man tänker då att skolan ska lägga grunden för 

denna kunskap. Ett annat argument för användande är att effektiviteten i 

lärandet kan öka då eleverna tvingas vara aktiva vid hanteringen av 

verktygen. Ett tredje argument är att skolan ska arbeta för en plats där alla 

elever får förutsättningar till inhämtande av kunskap. Då IT idag ger tillgång 

till ett sätt att hämta kunskap behöver skolan ge alla elever digital kompetens. 

Ett fjärde argument för IT i skolan enligt forskare och skolpolitiker är den 

flexibilitet, lustfylldhet och individanpassning som möjliggörs. Med dessa 

argument kan man se att det ligger i både pedagogers och skolpolitikers 

intresse att satsa på IKT (Hylen, 2011). De flesta skolor i Sverige har den 

senaste tiden satsat enorma summor pengar på utrustning inom IKT. Trots 

detta menar forskare att detta inte lett till en större förändring för elevers 

lärande. Ingen teknik påverkar lärande isig utan det är på vilket sätt tekniken 
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används som är avgörande för om den stöttar och möjliggör lärande (Luckin & 

Bligh m.fl. 2012). 

 

Fichtelius (2009) och Teknikdelegationen (2010) menar att lärarna behöver 

kompetens för att kunna lyfta fram de möjligheter som tekniken faktiskt 

innebär för undervisningen. Möjligheterna menar man är att digital teknik kan 

innebära en bred och varierad undervisning med rätt användning. Med IKT i 

klassrummet säger forskningen att eleverna blir mer uppmärksamma och 

aktiva och kan därför omsätta information till kunskap i större utsträckning än 

med de traditionella undervisningsmedlen (Folke-Fichtelius, 2009). Med den 

nya tekniken i klassrummet möjliggörs nya former för lärande. 

Teknikdelegationen (2010) visar på vikten av att eleverna är aktiva i sin 

lärandeprocess och att det handlar om att skapa kreativa lärandemiljöer i 

klassrummet och detta är någonting som de menar att tekniken kan bidra med. 

Att skapa lärande miljöer handlar om att eleven är aktiv och deltar i 

kunskapsprocessen snarare än att läraren förmedlar och överför kunskap 

(Teknikdelegationen, 2010). Det är därför av största vikt att studera hur 

användningen ser ut och om lärarna har den kompetens som krävs för att 

använda tekniken på ett effektivt vis i undervisningen. 

 

Kompetens och utbildning hos verksamma lärare 

Ett stort internationellt projekt ”ITis” startades av skolverket på statens 

uppdrag 1998, i syfte att öka den digitala kompetensen och tillgången på 

verktyg för verksamma lärare i grundskolan. Man fann då att lärare saknade 

men önskade satsningar om fortbildning för IT- användning. Projektet syftade 

främst till att utveckla användningen av IT i skolan vilket det också gjorde. 

Medverkande lärare i projektet menade att bättre resultat av teknik 

satsningarna skulle kunna ha redovisats om större satsningar även gjort på 

utbildning (Chaib och Tibelius, 2004). Studien resulterade i att skolverket drog 

igång utbildningar för att försöka ge lärarna den digitala kompetens som 

tycktes saknas. Då var PIM – Praktiskt IT- och Mediekompetens det projekt 

som sattes igång och som i april 2006 kom ut till skolorna. PIM ska ses som en 

resurs för skolor att ta hjälp av efter behov. PIM kan både genom praktisk 

också teoretisk kunskap tillhandahålla verktyg till skolorna (skolverket 2010).   

 

Jedeskog (2007) skriver i en artikel publicerad i tidskriften ”in international 

journal of media, technology & life-long learning” om hur hon undersökt 

användningen av IT i undervisningen via observationer. Hon visar då på att 

flera faktorer har betydelse för hur lyckad IT-integreringen blir. Vidare 
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beskrivs då lärarna som skådespelare i en pjäs, där organisationer och 

skolmyndighet ger dem teknisk utrustning och krav om att bedriva 

undervisning med de verktygen som de får men de får själva skapa manuset 

för användningen. Jedeskog uttrycker därför att det är omöjligt att 

framgångsrikt bedriva skolverksamhet med de förutsättningarna. 

Komplexiteten är stor nog med tanke på hur verkligheten idag kan se ut i 

klassrum runtom i världen. Utmaningen är stor. Detta framhåller även Chaib 

och Tibelius, (2004) som menar att de ibland är svårt att uppnå alla önskemål 

och förväntningar från ledningen om man som lärare inte har kunskap om hur 

man ska gå till väga. Chaib och Tibelius (2004) beskriver vidare om den 

utmaning som ingår i en lärares yrkesuppdrag och poängterar då hur det nya 

sättet att bedriva undervisning på utmanar dem i sin yrkesroll. Lärare ska 

kunna individualisera och anpassa undervisningen oavsett storlek på 

elevgrupp. Lärare förväntas att i sin undervisning kunna använda olika 

verktyg, ta hänsyn till olika situationer och konstellationer, ha kunskap i 

aktuellt ämne, pedagogik och teknik. Jedeskog (2007) menar att ett 

framgångsrikt genomförande av IT-undervisning måste präglas av ett samspel 

mellan lärare och organisationer utanför klassrummen. Det måste finnas ett 

samarbete på olika nivåer, där information kan ges från båda håll och att 

situationen anpassas efter de förutsättningarna. Sammanfattningsvis menar 

hon att integreringen av IT borde ha setts i sitt sammanhang redan vid 

introduceringen. Lärares synpunkter borde ha tagits i beaktande likväl som att 

en handlingsplan och en strategi för genomförande av integrering borde ha 

utarbetats Då skulle förmodligen IT-satsningen ha utmynnat i bättre resultat. 

Att då se över hur lärares sätt att använda tekniken kan utvecklas och främjas 

är något som kan ses som grunden för hur väl mottagandet av undervisningen 

blir hos eleverna. Det blir också intressant att då studera vad som påverkar 

lärare i deras yrkesutövning när det gäller IT användningen. 

 

Lärares användning av IKT 

I en studie gjord av NCES år 2010 av Grey, Thomas & Lewis för att undersöka 

hur tillgången på teknik i undervisningen såg ut, undersökte man ett tusen tal 

kommunala grundskolor. Man skickade ut enkäter och bad lärare svara på 

frågor som rörde tillgången och användningen. Man fann då att lärare i stor 

utsträckning har tillgång till tekniska hjälpmedel. Vid undersökningen om vad 

dessa verktyg används till visade det sig att lärare ibland enbart använder 

tekniken vid genomgångar och introduktioner av lektioner (Grey, Thomas & 

Lewis, 2010). Detta styrker då de studier som gjorts om att IT-verktyg behöver 

användas på rätt sätt för att åstadkomma ett lärande hos elever. Att tekniken 

enbart finns tillgänglig betyder inte att den kan ses som ett komplement till 
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undervisningen. IKT behöver användas i en gemenskap av aktiva individer 

(Luckin & Bligh m.fl, 2012). Lärare och skolledning måste göra utbildningen 

relevant så att den passar in i dagens information och kunskapssamhälle 

Kozma, 2003 & Jedeskog, 2003). ”European trade union committee for 

education” (ETUCE) eller som på svenska ”europeiska unionens 

handelskommitté inom utbildning” ansåg därför att det fanns ett behov av att 

få veta mer om hur skolor i grundskolan och gymnasiet använder IT för att 

förbättra och ändra utbildningen så att den passar in i dagens samhälle 

(Fredriksson, Jedeskog & Plomp, 2007).  

 

ETUCE ansökte om bidrag från staten för E-inlärningsstudier. Man ville 

undersöka hur skolor i ett antal EU länder arbetade med IT-integrering. Innan 

de valde ut skolorna till sitt projekt visste de att skolorna använde mycket IT i 

det pedagogiska arbetet. När projektet om E-learning-education (ELEF) blev 

godkänt, pågick det mellan januari 2004 och december 2005. Det övergripande 

syftet med projektet var att skapa ett forum om E-inlärning för skolor i EU så 

att alla skulle ha möjlighet att ta del av och få en bättre förståelse för hur 

problematiken kring IT-integrering kan se ut. Man hoppades att genom 

projektet ELEF även kunna ge tips och strategier för att utveckla den 

pedagogiska IKT- användningen i klassrummet. Två av de största 

forskningsfrågorna som forskarna ägnade sig åt i studien var:  

 

1. Hur påverkas eleverna av detta annorlunda sätt att undervisa jämfört med 

traditionell klassrumsundervisning, både individuellt och som ett kollektiv? 

2 ? Vilka faktorer påverkar användningen av IKT?  

 

För att ta reda på hur implementeringen och realiseringen av IT- 

användningen såg ut på skolorna gjorde man fältstudier i form av 

observationer i klassrum. Man valde att besöka tre skolor i elva länder. 

Forskarna poängterar att resultatet av studien inte går att generaliseras men att 

resultatet ändå kan ge tips om i vilken riktning och hur långt IT- integreringen 

har kommit sedan innovationen kring IKT kom (Voogt & Odenthal, 1999). 

Resultatet av studien visade på tre faktorer som kan ha betydelse för hur en 

lyckad IT-realisering kan se ut. Den största och kanske viktigaste faktorn för 

IKT användandet som forskarna fann ute bland skolorna är kommunikationen 

mellan skolledningen och undervisande lärare. Utan det samspelet och den 

dubbla kommunikationen om behov och förväntningar skulle nog inte IKT 

användningen se ut så som den gjorde. Skolledningen behöver vara lyhörd och 

öppen för de behov och problem som kan uppstå vid användningen av 

digitala redskap och då vara beredd att gå in med såväl ekonomiska resurser 

(fysiska resurser) och utbildning och kunskap (psykiska resurser).  

http://link.springer.com.proxybib.miun.se/article/10.1007%2Fs10639-007-9054-4/fulltext.html#CR28
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En annan framgångsfaktor vid IT-användning samspelet mellan lärarna, att 

det finns en öppen dialog och ett pågående arbete om IT-integrering och IT-

utveckling. Det goda samspelet och samverkan bland lärare på respektive 

arbetsplats tros ha stor betydelse för lärarnas engagemang kring IT-utveckling 

(Voogt, J. & Odenthal, L. 1999).  

Inlärningsprocessen och förmågan att ta in och omsätta information och 

kunskap har ökat hos eleverna, och detta kan bero på den möjligheten att lära 

sig saker även utanför klassrummet som IKT ger. I och med 

informationstekniken ges elever och lärare andra förutsättningar att 

kommunicera med varandra (Kozma, 2000 och Jedeskog, 2003). Detta är en av 

flera möjligheter som både forskningen och lärare framhåller med IKT 

användningen. Med användningen följer dock inte enbart möjligheter, lärare 

stöter även på svårigheter vid integreringen och dessa kommer att undersökas 

närmare i följande avsnitt.  

 

IT-integrerad undervisning, möjligheter och svårigheter. 

Ett framgångsrikt sätt att lära är genom att göra och detta är något som den 

digitala teknologin kan bidra med. Många verksamma lärare idag har tillgång 

till aktuella tekniska hjälpmedel i klassrummet och kan utnyttja denna 

möjlighet. Trots detta använder inte alla lärare IKT lika mycket som de har 

möjlighet att göra. Det finns många orsaker till detta, men en stor orsak menar 

Rasmussen, Ludvigsen och Solheim 2002, är avsaknad av förståelse för vilka 

pedagogiska vinningar som IKT medför. Man behöver kunna se sambandet 

mellan IKT och lärande för att förstå anledningarna bakom dess inflytande i 

undervisningen menar Rasmussen och Ludvigsen och Solheim (2002).  

 

Utan insyn och förståelse för vad digitala redskap kan bidra med, finns risken 

att användningen uteblir helt. När samhället har förändrats liksom tekniken 

och utrustningen i olika verksamheter så kan den nya tekniken i 

skolsammanhang ses som något naturligt av mänskligverksamhet (Rasmussen, 

Ludvigsen och Solheim, 2002). För att kunna förklara sambandet kan man 

genom tre olika faktorer, visa på hur IKT kan användas. En faktor är att 

möjligheten för eleverna som använder IKT som ett redskap samtidigt 

använder det som ett medium man navigerar i. Man kan även visa på nyttan 

med användningen genom nätverksstrukturen som bygger på en organiserad 

plats och öppnar upp möjligheter för människor att kommunicera. En tredje 

skäl och faktor till varför IKT bör ses som en naturlig del i undervisningen är 

därför att organisationer och olika samhällsinstitutioner har fått helt andra 

förutsättningar än förr. De möjliggör och skapar andra vägar för individer 
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genom det sättet datorn kan användas på. Utbildning idag är exempelvis inte 

låst till en specifik plats eller tidpunkt, utan kan utnyttjas av individer som 

tidigare saknade möjligheten att förflytta sig (Rasmussen, Ludvigsen och 

Solheim, 2002).  Det är därför av största vikt att lärare blir medvetna om de 

möjligheter de kan få genom IKT för att dessa ska kunna tillvaratas. En 

naturlig följd av satsningen på IT i undervisning skulle vara att fortbildning 

och utbildning inom IT gavs till verksamma lärare. Utbildningen kan då 

minimera de svårigheter som lärare faktiskt ställs inför (Jedeskog, 2000). Det 

kan därför finnas förklaringar till varför inte alla verksamma lärare är helt 

positiva till det nya sättet att undervisa. Som hjälp för att hantera och använda 

tekniken kan man ta hjälp ifrån modeller som möjliggör inlärning och lärande, 

en utav dessa modeller kommer att beskrivas här nedan.  

 

TPACK ett sätt att förhålla sig till IKT i undervisningen  

Vid en studie gjord av Pierson (2001) för att finna samband mellan 

undervisningsmetoder och teknikanvändning i klassrummet genomfördes en 

kvalitativ undersökningsmetod i form av klassrumsobservationer. Utifrån 

undervisningssättet hos en lärare skulle man kunna koppla en attityd till 

teknik i klassrummet och därmed kunna säga något om undervisningsformen 

kunde leda till lärande. För att ta reda på och visa på sambandet mellan dessa, 

observerades tre olika lärare med olika bakgrund och erfarenheter av teknik. I 

studien undersökte man hur lärare arbetade med IKT i undervisningen. 

Utifrån den empiri man samlade in fann man då tre rådande 

användningsområden och sätt att förhålla sig till IKT hos lärarna. Ett synsätt 

på teknik var att se det som ett naturligt sätt att utföra andra aktiviteter på i 

undervisningen. Man såg till exempel datorn som ett redskap för att skriva, 

samla fakta med och på olika vis ta del av information. Ett annat synsätt som 

framkom i undersökningen var att datorn eller smartboarden fungerade som 

en aktivitet i sig själv. I ett sådant tänk menade man att datorn var det man 

”gjorde” och inte att det man gjorde med själva tekniken var det centrala. I den 

här kategorin användes tekniken oftast som belöning vid slutförande av andra 

uppgifter. Det tredje synsättet som gick att urskilja vid användandet av teknik 

i undervisningen var att man såg datorn eller tekniken som själva objektet och 

utforskningsområdet. Där var då tekniken själva lektionen. Läraren använde 

då datorn som det objekt eleverna skulle lära sig (Pierson, 2001).   

För att använda IKT i undervisningen på ett effektivt sätt brukar man prata om 

TPACK. Det står för ”technological pedagogical content knowledge”. Man 

menar då att lärare ska använda sin kunskap i ämnet genom ett pedagogiskt 

användande av till exempel datorn i undervisningen.  Denna koppling är 

viktig och det är av stor betydelse att detta samband når ut till pedagoger. 
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Annars finns risken att tekniken används utan större framgång 

kunskapsmässigt hos eleverna och förblir då endast teknik. 

 

 

Sammanfattning 

 

Många menar att läraryrket genomgått stora förändringar de senaste åren 

(Folke-Fichtelius, 2009; Chaib och Tebelius, 2004; Jedeskog, 2003). Det man i då 

första hand syftar på är att man mer och mer gått ifrån den traditionella 

undervisnings metoden som innefattar papper och penna till att mer och mer 

använda tekniska hjälpmedel. Förändringarna kan direkt kopplas till de övriga 

samhället utvecklingstrender som ju är just teknik utveckling(Kozma, 2003 och 

Jedeskog, 2003). Forskare vill även visa på att det nya sättet att bedriva 

undervisningen kan ses som en följd och åtgärd från skolutvecklare att vända 

det nuvarande kunskapsfallet (Chaib och Tibelius, 2004). Detta faller sig inte 

helt oproblematiskt då lärare till en början visat ett visst motstånd. Lärarna 

menar att de fått stå åt sidan när externa aktörer (ledning och skol politiker) 

tagit beslut om vad hur de ska genomföra sin undervisning. Motståndet har 

därför handlat om de saknar motivation och känner maktlöshet för att påverka 

arbetssituationen och menar att de inte haft annat val än att följa besluten 

(Folke-Fichtelius, 2009). Nya studier visar att lärare allt mer använder sig av 

tekniken i undervisningen och de nu mer ser flera pedagogiska 

vinningar/möjligheter. Några av möjligheterna är de förbättrade resultat och 

en ökad motivation att lära hos eleverna. Men att endast använda tekniken 

utan pedagogiskt grundtänk menar forskningen inte leder till bättre resultat. 

Ett sätt att analysera och förhålla sig till tekniken är genom TPACK (Pierson, 

2001). Att använda sina pedagogiska och ämnes mässiga kunskap tillsammans 

med tekniken är ett framgångrikt sätt att IT integrera sin undervisning på 

(Pierson, 2001). 
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 Syfte och metod 
I den här delen kommer jag att presentera det syfte jag har med min empiriska 

studie. Jag kommer till en början att precisera mitt syfte med undersökningen 

för att sedan komma in på hur jag har gått till väga för att genomföra min 

studie och intervjuerna har gått till. Jag kommer även att beskriva hur urvalet 

av mina informanter gått till, etiska principer samt hur data bearbetningen gått 

till. Därefter sägs några ord om uppsatsens reliabilitet och validitet.  

 

Syfte 

Syftet med den här empiriska studien är att undersöka utvalda 

mellanstadielärares uppfattningar och erfarenheter av IKT integreringen i 

undervisningen.  

 

Metod 

Genom en kvalitativ forskningsmetod har jag undersökt hur fem lärare 

uppfattar att IKT i undervisningen fungerar. Genom semistrukturerade 

intervjuer undersöks lärares erfarenheter av användande av digitala verktyg i 

undervisningen. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att man utgår 

från ett frågeområde snarare än detaljerade frågor. Den intervjuade personen 

kan då tala mer fritt och till viss del styra samtalet eftersom frågorna inte 

behöver besvaras i en viss ordning(Kvale och Brinkmann, 2009). Det är 

lärarnas erfarenheter och uppfattningar i deras utsagor under samtalen, som 

jag har fokus på att analysera och därför antar jag en fenomenografisk ansats. 

Denna typ av undersökningsmetod är lämplig då jag är ute efter 

respondenternas personliga tolkning och uppfattning om ett visst fenomen. 

Frågorna var därför formulerade på ett vis som uppmuntrar till utvecklande 

svar, i annat fall följdes frågorna upp med att be respondenten berätta mer. 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  Då jag är ute efter just informanternas 

uppfattningar om användning och hantering av IT föredrar jag den kvalitativa 

metoden framför en kvantitativ. En kvalitativ forskningsintervju karaktäriseras 

av intervjuaren försöker komma åt djupa och reflekterande tankar genom att få 

informanten att tala fritt. Den kan även ses som mer fri än den kvantitativa 

metoden som mer är bunden till ett frågeschema. Utifrån de uttalanden som 

jag fick har jag försökt bilda mig en förståelse av mina informanters syn och 

upplevelser av IT- integreringen. Till skillnad från en kvantitativ metod när 

man mer ser till bredden och mångfalden kring fenomen vill jag ha en djupare 

förståelse kring de hinder och möjligheter som lärare med teknikvana 

uppfattar. Genom en kvantitativ metod skulle jag förmodligen missat attityder 
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och andra känslomässiga motiv som kan vara svåra att komma åt via enkäter 

som är det vanligaste forskningsmetoden i en kvantitativ studie (ibid. 2009). 

Djupa och färre samtal utifrån några verksamma lärares perspektiv var alltså 

utgångspunkten för mina undersökningar(Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

För att behålla fokus och även kunna styra samtalet något, arbetade jag fram 

en mall med frågor som jag hade som mål att få besvarade innan samtalet 

avslutades. Se bilaga 1. Frågorna i mallen är skrivna i förhoppning om att vara 

så öppna som möjligt för att ge informanterna utrymme för tolkning och 

personliga tankar. Några av frågorna kan däremot ses som något ledande, men 

det är då för att jag vill styra samtalet och komma åt information som lärarna 

själva kanske skulle hållit på. Intentionen har dock varit att göra frågorna så 

”stora” som möjligt för att inte informanterna endast ska kunna svara med få 

ord. Intervjufrågor bygger på bakgrundsforskningen och tidigare forskares 

upptäckter inom ämnet. Utifrån dem, har jag sedan försökt bena ut hur 

problematiken ring IT-integreringen kan uppfattas av lärarna i den här 

studien. 

 

 

Urval  

Intervjuerna har utförts med fem verksamma lärare, på tre olika skolor inom 

samma kommun. Alla lärare i undersökningen arbetar med elever i 

grundskolans senare år 4-6. Fyra lärare undervisar i samtliga ämnen förutom 

musik, idrott och slöjd. En lärare undervisar i matematik, no och teknik. Alla 

lärare i studien är utbildade och har arbetat i mer än tio år som lärare. När jag 

tog kontakt med skolorna var jag tydlig med att jag ville komma i kontakt med 

lärare som arbetar med teknik i undervisningen oavsett hur mycket eller lite de 

ansåg att de gjorde det. Gemensamt för alla lärare i undersökningen är då att 

de säger sig arbeta med IT i sin undervisning. Detta såg jag som en 

förutsättning då jag ville undersöka hur uppfattningarna såg ut, något jag inte 

skulle kommit åt om lärarna inte arbetat med tekniken. Två av skolorna satsar 

på IKT och teknikutrustning. Den tredje skolan har ingen speciell satsning på 

IT i undervisningen och lärarna ansåg och uttryckte i det första samtalet att de 

hade en relativt låg tillgång till verktygen. Eftersom att skolorna hade olika 

förutsättningar för att arbeta med tekniken var det extra intressant att 

genomföra intervjuerna. I de tre skolorna finns elever med blandad 

socioekonomisk och kulturell bakgrund representerade, vilket jag tror har 

betydelse för hur pass teknikvana eleverna är och mycket lärarna trots detta 

använder tekniken. Användningen av till exempel datorer kan se väldigt olika 

ut om man jämför med en elev med en låg socioekonomisk bakgrund och en 
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elev med hög socioekonomiskbakgrund. Graden av teknikvana kan också bero 

på var eleverna har sitt ursprung. Finns en stor spridning av 

kulturellbakgrund representerad bland eleverna finns kanske möjligheten att 

en lärare medvetet avstår från att använda teknik i klassrummet för att 

undvika att stöta på hinder (Kozma, 2000). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Mina informanter har i förväg blivit informerade om vad syftet är med 

intervjuerna och att deras deltagande är anonymt. De har också fått kännedom 

om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i 

den här undersökningen och som inom forsknings etik kallas konfidentialitet 

och nyttjandekravet. Informanterna har blivit upplysta om intervjuernas 

ungefärliga längd om ca 60 min och att dessa intervjuer kommer att spelas in 

via mobiltelefon. De har också upplysts om att de när som helst under samtalet 

har möjlighet att avbryta intervjun eller avstå från att svara på någon fråga 

viket inom forsknings etik benämns som samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet, 

2001). 
 

Genomförande  

Jag tog kontakt med alla tre skolorna via telefon. Jag frågade då personen som 

svarade på respektive skola om jag kunde få kontakt med två personer som 

arbetade med någon typ av IT i undervisningen. Jag visste sedan tidigare att 

två av skolorna satsade och arbetade med IT i undervisningen. Den tredje 

skolan visste jag inte så mycket om innan men informanterna jag fick sa själva 

redan vid telefonsamtalet att de arbetade IT men de har inget överflöd av 

teknik i undervisningen. I samtalet med informanterna berättade jag kort om 

att jag var ute efter att undersöka hur problematiken med IT-integreringen kan 

se ut. Lärarna blev då i förväg informerade om att intervjun har sin 

utgångspunkt i tillämpningen av IKT i undervisningen. Vid det första samtalet 

när jag sökte informanter, bestämde jag tid och plats med samtliga personer 

efter att ha fått kontakt med dem. Alla intervjuer skulle äga rum på 

arbetsplatsen respektive informant arbetade på . Jag bad lärarna om att ordna 

en plats där vi skulle kunna prata ostört och detta var något samtliga 

informanter hade gjort när intervjuerna skulle äga rum. Detta är något som 

Kvale & Brinkmann (2009) menar har betydelse för hur lugn och trygg intervju 

personen känner sig, då detta är en förutsättning för att kunna tala fritt. Innan 

jag genomförde intervjuerna såg jag till att läsa in mig på ämnet noga genom 

att ta del av litteratur och tidigare forskning. Samtliga intervjuer spelades in 

med en mobiltelefon. Jag övervägde dock detta till en början då inspelning kan 

leda till att både intervjuaren och informanten upplever stämningen som 
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spänd och stressande och kanske känner ett behov att kontrollera det som sagt 

och noga väga orden innan uttalanden (Kvale och Brinkmann, 2009). Fördelen 

med inspelningen var att jag som intervjuare kunde koncentrera mig helt och 

fullt på samtalet och därmed kunde ta vid och uppmärksamma detaljer och 

tendenser som jag såg hade betydelse för min undersökning. Jag förde även 

minnes anteckningar under samtalet och markerade i vilken ordning 

respondenten besvarade frågorna (ibid. 2009). Detta såg jag som en hjälp efter 

samtalet och transkriberingen då jag enkelt kunde gå tillbaka till ett specifikt 

ställe och lyssna på meningarna igen. Samtalen tog mellan 23 och 47 minuter. 

 

Data bearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberades alla samtal ordagrant i utskrivna 

texter. Detta gjordes direkt efter intervjuerna. Jag valde att utelämna sådant 

som inte har någon betydelse för analysen av samtalen genom att stryka det i 

texten. Till exempelvis så raderade jag början och slutet av samtalet efter att ha 

transkriberat hela samtalet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att allt som inte 

är relevant för forskningen ska sorteras bort.  

 

När transkriberingen var färdig studerade jag varje samtal var för sig. Detta för 

att skaffa mig en helhetssyn och försöka förstå mig på vad som fanns bakom 

vissa utsagor. Därefter grupperade jag intervjusvaren i fyra kategorier eller 

teman utifrån de respondenternas utsagor. Kategoriseringen gjordes för att 

kunna analysera alla informanters utsagor som rörde samma tema. Jag 

samlade exempelvis allt som sades av alla informanterna som rörde 

möjligheter i ett dokument genom att klippa ur meningarna ur varje 

transkribering (Kvale & Brinkmann, 2009). Då informanterna inte gav svaren i 

exakt samma ordning och ibland besvarade flera frågor i längre utsagor blev 

detta därför ännu mer nödvändigt.  

 

Vid analysen av data utgick jag inte enbart ifrån vad informanterna sagt utan 

jag försökte även hitta mönster och sådant som kunde tyda på dold fakta och 

information. Detta upptäckte jag också då jag uppmärksammade att en 

respondent sa sig uppfatta användande som oproblematisk, men senare i 

samtalet beskrevs många hinder som hon upplevde ställde till IT 

integreringen. Jag har också haft i åtanke vid analyserna att informanternas 

utsagor kan ha förändrats under samtalets gång eftersom informanterna kan 

ha räknat ut vad det är jag är ute efter att hitta.  
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 Resultat  
 

 

Som tidigare nämnt har jag för avsikt att undersöka lärares attityder och 

erfarenheter av integreringen av IKT i undervisningen. Iden första kategorin 

redovisas olika synsätt och uppfattningar som träder fram gentemot IKT 

integreringen i klassrummet. Sedan redovisas de möjligheter som lärarna i 

den här studien anser att tekniken bidrar med i undervisningen. Slutligen 

kommer jag in på de den problematik som uppfattas och uttrycks av lärarna 

under samtalet. Efter den kategorin sammanfattas huvuddragen från 

respektive kategori. 

 

Uppfattningar om digital teknik i undervisningen 

Det blir tydligt att lärarnas syn på digital teknik speglar hur de uppfattar 

användningen av den. Några av lärarna ställer sig positiva till det nya sättet att 

bedriva undervisningen på även om några av dem inte känner sig helt hemma 

än, kunskapsmässigt, som de uttrycker det. Fyra av respondenterna anser att 

deras teknikanvändning är hög både i hemmet och i undervisningen och att 

tekniken på olika sätt används dagligen. För dem är digital teknik ett 

hjälpmedel att hantera världen och tekniken ger dem stora utrymmen att både 

bedriva undervisning men även utveckla elevernas kunskaper. Under frågan 

om när respondenterna ser att de kan använda tekniken utrycker två lärare 

följande;  

 

”Så fort man inte vet något, eller kanske har glömt bort något kan 

man snabbt googla det. Jag tror att det ibland kan uppfattas av 

eleverna att läraren har svar på det mesta, om inte så kan den ta reda 

på det. Det tycker jag är lättsamt med att ha tekniken framme i 

klassrummet.” 

 

”Det är svårt att säga exakt när man har mest nytta om du tänker så. 

Det är så att eleverna nästan alltid har datorerna framme. Ofta 

behöver man ta reda på något, då kan eleverna snabbt göra det själva. 

De behöver liksom inte ha min tillåtelse för att använda dom. 

Förutsatt att de inte gör något prov då förstås.”  
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Av citaten kan jag se att lärarna inte känner ett obehag eller rädsla för att låta 

eleverna använda tekniken ganska fritt. Ytterligare en lärare uttrycker 

liknande utsagor som läraren med det första citatet. Lärarna ovan kan därför 

ses som positiva användare av tekniken. Lärarna antyder också att tekniken 

ofta finns framme och tillgänglig i klassrummet. Det förstärker intrycket av att 

läraren ofta, och i många olika situationer känner att dem har nytta av 

tekniken. Alla informanter förutom en, menar också att digital teknik är viktigt 

i undervisningen eftersom att eleverna stöter på den så ofta utanför skolan. En 

lärare menar att teknik kan fungera att använda i undervisningen vid vissa 

tillfällen, om elevgruppen är av sådan art att de förstår värdet av 

undervisningen och gör det som de är tillsagda att använda tekniken till. 

Samma lärare berättar att även om tillgången av IT på arbetsplatsen är liten 

känner den inget behov av att öka den då denne anser sig ha liten kontroll över 

elevernas aktiviteter på datorn. Läraren uttrycker följande vid två tillfällen; 

”Ibland har jag testat med hela klassen att göra något samtidigt, men 

oftast leder det till att de gör något annat än det som de ska på datorn, 

sen blir det strul och då försvinner ju syftet med hela lektionen”. 

”Det spelar nog ingen roll att vi inte har en massa teknik utrustning, 

för jag tror att det är svårt att få eleverna att även att förstå att de inte 

får använda datorerna till spel och facebook i skolan även om de hade 

dom (datorerna) oftare”.  

Dessa uttal kan tyda på att läraren kanske undviker att använda tekniken i 

undervisningen då denne säger sig förlora kontrollen över undervisningen. 

Enligt min mening är läraren inte helt positiv och motiverad till användningen. 

Jag är också osäker på om det är läraren eller eleverna som inte ser nyttan med 

tekniken men att försvaret till den låga användningen skylls på elevernas 

oförmåga att använda tekniken på ett önskvärt vis. Samma lärare beklagar sig 

även över att tillgången till tekniken varken är stor eller varierad. Detta ger 

mig en ännu starkare bild av användingen nog många gånger uteblir till fördel 

för annat. En annan lärare menar att tekniken används i undervisningen med 

jämna mellan rum. Följande berättar läraren vid frågan om hur hon ser på IT 

integreringen; 

 ”Eleverna jobbar ihop dator minuter på lektioner. När de har kommit 

upp till ett visst antal får de välja att sitta med datorn eller paddan en 

stund, det leder till att många jobbar snabbare och är mer 

målmedvetna om och fokuserade på det rätta arbetet så vi integrerar 

tekniken väldigt ofta.”  

Vid en första anblick på detta citat kan man kanske tro att det sker en ”IT 

integreringen” i undervisningen och det väldigt ofta om man bokstavligen ska 
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tolka det som sägs. Men vad informanten egentligen säger är att tekniken 

tillkommer Efter eleverna genomfört en aktivitet. Detta tyder på att tekniken 

inte används alltför ofta som ett hjälpmedel i undervisningen utan snarare som 

ett belöningsverktyg när andra uppgifter är genomförda. Dessa två lärare är 

också de lärare som anser att de arbetar med tekniken väldigt sällan. 

Utsagorna gör det tydligt att lärares motivation och ”grundsyn” kring 

tekniken påverkar hur och när de använder den i undervisningen. De båda 

lärarna ovan kommer från miljöer där de inte har klassuppsättningar med 

teknik eller en bred tillgång av olika sorters teknik. Detta kan därför ha 

påverkat lärarnas uppfattningar då de kanske inte haft lika stor möjlighet att 

jobba sig in i tekniken och kanske därmed inte ser den som ett naturligt inslag i 

undervisningen. De lärare som har tillgång till tekniken har förmodligen haft 

utrymme att testa och använda den oftare och har säkerligen möjligheten att 

räkna med tekniken i sin lektions planering.   

 

En slutsats är därför att det är viktigt att ledningen lägger fokus på att se till att 

förutsättningarna finns för att använda tekniken på rätt sätt. Resurser behöver 

också sättas in för att motivera och göra lärarna uppmärksamma på de 

pedagogiska vinningar som kan finnas med rätt teknik användning. 

Motivationen kanske skulle vara om lärarna fick större möjlighet att använda 

tekniken. Om motivationen saknas finns risken att teknik användandet inte 

effektiviseras och blir en naturlig del i undervisningen.  

 

Möjligheter med IKT i undervisningen 

Lärarna är överens om att de finns många nya möjligheter med tekniken i 

undervisningen. Bland annat så hjälper tekniken dem att variera 

undervisningen. De många funktionerna som finns att tillgå med till exempel 

interaktiva tavlor som smartboarden vid genomgångar gör att eleverna blir 

mer fokuserade och engagerade. För de eleverna som har svårt att koncentrera 

sig kan smartboarden hjälpa till att strukturera upp lektionsplaneringar och 

uppgifter på ett annat vis så att de blir tydligare för dem. Datorer menar 

många av informanterna bidrar till att underlätta och ge möjligheter för 

eleverna att få extra stöd i olika situationer. En lärare förklarar; 

 

”De elever som behöver extra hjälp i form av uppläsningsstöd och 

stavningsprogram i sitt skrivande får detta utan att de behöver 

utmärka sig. Samtidigt  kommer de framåt snabbare än om de skulle 

sitta och vänta på den hjälpen av mig”  
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 Flera av lärarna menar att möjligheten att utveckla skrivandet i olika ämnen 

och i olika undervisningsformer är något som IT kan bidra med. En lärare 

menar också att datorn och läsplattan med de inbyggda skrivprogrammen som 

erbjuds, hjälper eleverna framåt i sin skrivutveckling. En annan av 

respondenterna säger följande i frågan om de möjligheter som denne anser 

öppnas upp med IKT i undervisningen. 

 

 ”Eleverna som har höga prestationskrav får det enklare för att de 

slipper fokusera på att skriva rakt och fint och rätt eftersom att 

datorn gör det åt dem” 

 

Om man läser citaten ovan från respondenterna ovan och funderar över ”vem” 

som drar nytta utav möjligheterna med IKT är det tydligt att de uttryckt något 

som gynnar eleverna. De båda lärarna har alltså omedvetet uttryckt 

möjligheter som kan härledas till att gynna elevernas lärande.  

 

Några av lärarna menar att smartborden även är ett redskap som ger stora 

möjligheter i undervisningen, bland annat på grund av de rörliga 

animeringarna som ofta förstärker beskrivningar i olika introduktioner av 

uppgifter. De menar att om datorn används mest av eleverna i enskilda 

arbeten så används smartboarden för att fånga elevernas uppmärksamhet när 

den behövs. En lärare uttrycker i frågan om möjligheterna med IKT; 

 

 

”Då uppgifter går att utforma på ett sådant vis att flera elever 

samtidigt kan vara delaktiga bidrar den till att färre elever förblir 

passiva under en uppgift.”  

 

”Sen är det ju också så att eleverna blir mer självgående vid 

datorerna och då får jag mer tid till annat”. 

 

Efter det första citatet om att eleverna är mer delaktiga med smartboarden som 

undervisningsverktyg, bad jag respondenten utveckla mer specifikt vilka 

fördelar hon såg med det. Hon förklarade då att eleverna oftare lyssnade 

uppmärksamt på genomgångar och hon därför slapp repetera för varje elev 

enskilt efter genomgången. Respondenten förklarade även att eleverna då höll 

fokus på tavlan istället för varandra och fler elever kunde koncentrera sig. 

Efter det andra citatet bad jag också respondenten utveckla på vad hon kunde 

använda den tiden hon vann med att eleverna var självgående vid datorn. 

Respondenten förstod antagligen vad jag var ute efter och svarade att den 

tiden såklart användes till att ”sitta ner enskilt” en stund med de elever som 

hade behov.  Ytterligare en respondent stödjer detta resonemang med att ge 
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liknande exempel på sådant denne menar att tekniken möjliggör. Följande sägs 

vid frågan om vad tekniken kan bidra med i undervisningen; 

 

”Ja det är ju lättare för eleverna att ta igen saker det missat när de 

varit borta eftersom de kan använda tekniska hjälpmedel för att lösa 

uppgifter... Till exempel som nu när vi läste om Vasa tiden, och en 

elev missade ett pass om ”Dackefejden” fick eleven i uppgift att söka 

hemma på internet och berätta i skolan vad hon hittat..” 

 

 Vidare poängterar läraren att denna möjlighet kanske inte finns att tillgå när 

man arbetar med yngre barn, eller med elever som inte har den tillgången 

hemma, men generellt finns sådana här möjligheter med tekniken. De två 

lärarna ovan har i sitt resonemang ett synsätt som skiljer sig från lärarna i de 

första citaten. Som beskrivet i början ger lärarna exempel på sådant som 

tekniken bidrar med i undervisningen på ett positivt vis och framhåller då 

elevernas möjlighet att utvecklas som det centrala. När man jämför 

resonemangen citatet ovan beskriver samtliga lärarna olika möjligheter som de 

upplever sig se med tekniken. Det som skiljer resonemangen är att de två 

första citaten handlar om möjligheter som direkt gynnar elevernas lärande, 

medans de senaste citaten handlar om möjligheter som underlättar i 

pedagogernas egen yrkes roll. Lärarna är överens om att många möjligheter 

finns om man ger tekniken en chans och sätter sig in i de grunder som man 

behöver för att använda den. Tekniken går att använda på flera sätt i flera 

ämnen, i olika åldrar även om det kräver en eftertänksamhet och planering 

innan. Informanterna menar att de är positivt överraskade för vad tekniken 

bidrar med i undervisning. 

 

Problematiken kring IKT 

Lärarna är trots möjligheterna också överens om att stora utmaningar finns 

med att använda teknik i undervisningen. En av de intervjuade lärarna 

berättar att det även krävs en planering och framförhållning för att kunna 

använda sig av datorer eller läsplattor då dessa inte finns i klassrummet utan i 

ett teknikrum som behöver förbokas.  Ytterligare en respondent styrker 

problematiken kring tillgången och framhåller även att kompetens saknas för 

att korrekt utnyttja den. De menar att detta är ett problem som finns och 

uppstår väldigt ofta. Tekniska problem handlar om teknik som inte fungerar 

eller en dålig eller obefintlig uppkoppling till internet. Två lärare berättar; 

 

”Om data salen är ledigförsöker jag använda den. Men när man behöver 

den mest är den ju oftast uppbokad, så det är inget man räknar med” 



  

 

20 

 

 

”Det är ju det där med att man aldrig kan vara helt säker när det gäller 

sånt där. En dag så kan man stå där med en eller två datorer som inte 

fungerar, eller att ljudet inte fungerar när man ska visa något på tavlan.. 

då går det ju inte.. Eftersom man aldrig kan lita på tekniken helt och fullt, 

behöver man alltid ha en backup-plan med sig till en lektion”   

 

Att döma av det citatet så menar läraren att det i stort sett krävs två 

lektionsplaneringar till varje lektion som inkluderar tekniken, eftersom att 

problem av det här slaget enligt respondenten, inte går att ta sig förbi på annat 

vis. Då kan jag ana att personen inte alltför ofta väljer att integrera tekniken om 

sådan problematik upplevs. Trots att fler lärare beskriver liknande situationer 

menar de att de alltid får hjälp även om de får vänta i några dagar. Tekniska 

problem uppstår och kommer så alltid att göra i större eller mindre 

utsträckning och detta var något som var känt sedan innan de började använda 

tekniken. Något som senare kommer fram i samtalen om hindren kring IKT är 

att informanterna saknade grundläggande kunskaper om tekniken när den 

kom till klassrummet. Många menar att utbildningen de har, är införskaffad på 

egen hand eller kommit först efter några månader från de att tekniken kommit 

till klassrummet. Vid frågan om hur lärarna ser på sin egen kompetens inom 

ämnet svarar en lärare följande; 

”Från början visste jag inte hur jag skulle göra riktigt eftersom jag inte 

är så van vid surfande, och en Ipad har jag aldrig hållit i.. Men vi gick 

en PIM utbildning och så hade vi en egen utbildning på arbetsplatsen 

om Notebook, för smartboarden.. Fast den kan jag fortfarande inte så 

bra. Sen så har jag sett vad en del andra lärare gör med datorerna”. 

Detta citat är urplock av meningar om hur informanten såg på sin utbildning 

kring ämnet. Jag tycker mig se en antydan till att informanten fortfarande 

befinner sig i inlärningsfasen av ämnet då jag under samtalet får en känsla av 

att informanten fortfarande känner en osäkerhet kring flera tekniska 

hjälpmedel. Några av de andra informanterna resonerar på liknande vis. De 

menar att det tagit väldigt lång tid att sätta sig och förstå sig på grunderna. 

Dessa resonemang ger mig anledning att tro att tekniken funnit till deras 

förfogande en längre tid innan de riktigt började användas. En annan 

respondent berättar att erbjudandet om fortbildning kommit relativt snabbt 

från det att tekniken kom. 

”Jo vi gick ju på olika kurser för att lära oss. Då fick vi prova på att 

göra samtidigt som kursledaren visade. Sedan är det upp till var och 

en att fortsätta prova sig fram efteråt. Men det jag saknade var en 

uppföljning eller återbesök för att ta reda på vad vi faktiskt lärt oss 
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eller kanske till och med möjlighet att få fördjupa oss. Även om jag kan 

så vet jag att många andra fortfarande är osäker..” 

 

Jag förstår av resonemangen att det dels tog väldigt lång tid innan 

användandet kom igång men även att det här med tekniken är så pass 

problematisk att det krävs mer än en timme för att få med sig ovana användare 

in i den nya världen. Med det menar jag att detta är en ny verklighet med nya 

rutiner att utföra arbetet på för många lärare. Många av informanterna ger 

uttryck som ”det nya sättet att undervisa”, ”det nya läromedlet” och ” den nya 

undervisningsformen”. Eftersom att undervisningen skiljer sig en del från den 

traditionella med pennor och böcker, menar informanterna att mycket tid går 

till att göra planeringar och prova dem för att anpassa uppgifterna så att olika 

elever kan tillgodose sig undervisning på det sättet. 

Annan problematik som framkommer handlar om de IT satsningar som råder i 

samhället och på många arbetsplatser. Två av lärarna menar att de saknade 

övertygelse om vad tekniken skulle innebära kunskapsmässigt för eleverna när 

ledningen beslutade att köpa in några datorer. De menade att även om ny 

utrustning till undervisningen aldrig är något dåligt i sig, kunde det ha funnits 

en diskussion innan om hur pengarna skulle investerats. Några av lärarna ger 

sina berättelser på hur de upplever att satsningarna presenteras och 

realiserades. Detta efter att frågan om hur diskussionerna kring IKT och 

eventuella satsningar har sett ut på arbetsplatsen två av lärarna utrycker sig 

skeptiska mot satsningarna på tekniken. Två lärare berättar; 

”Jag kan tycka att det här med att vi ska ha mer och mer teknik i 

undervisningen snart blir ett överflöd. Det finns annat som jag också 

kan tycka att vi borde lägga pengarna på. Jag tycker att man ska se till 

att det som finns tillgängligt idag används i första hand och om någon 

vill ha ännu mer, då får den personen motivera anledningen i så fall”. 

 

 

”Jag tror att det här med teknik kan vara bra om det finns ett stöd och 

intresse hos dom som ska använda sakerna. Det måste det nästan göra 

för att det ska komma ut något bra ur användandet”. 

 

Samtidigt menar en annan lärare att det är bra att skolor och politiker agerar 

och uppmärksammar det nya sättet att undervisa då teknikanvändningen 

ligger i tiden för eleverna.  De menar att det skulle vara konstigt om politiker 

och rektorer inte hakade på trenden med IT när de övriga samhället gör det. 

Problematiken verkar därför röra sig om det faktum att lärarna inte haft 

möjlighet att påverka hur de ska ta sig an teknik trenden. En av lärarna menar 
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att cheferna borde ha varit mer angelägna om lärarnas motivation och attityd 

gentemot det nya sättet att bedriva undervisningen på innan satsningarna 

gjordes. En lärare beskriver följande efter en fråga om vad som motiverar 

läraren att lyfta in digital teknik i undervisningen;  

”Men från början handlade det mest om att ledningen förväntade 

sig att vi började använda den då ansåg att det skulle ge en 

pedagogisk vinning. Jag visste varken hur eller vad jag på bästa 

sätt kunde utnyttja den till, då. Men nu med tiden vet jag ju. Nu 

skulle jag inte vilja vara utan..” 

Detta ger en antydan om att läraren inte var fullt övertygad om hur hon bäst 

använde sig av tekniken utan fick prova sig fram. Samma tankar och synsätt 

går att se hos fler informanter i studien. De menar att de fått prova sig fram 

och att det med tiden har växt fram en känsla för vad tekniken kan bidra med 

kunskapsmässigt hos eleverna. Av resonemangen kring satsningarna kan man 

anta att önskemålen om IT-användningen främst kom från ledningens sida 

och att detta säkerligen kan ha påverkat hur snabbt lärarna tog sig an de nya 

undervisningsverktygen. En del i problematiken blir då tydlig. De tre citaten 

tyder på att satsningar ofta görs på de materiella och att användarna bakom 

glöms bort. Istället för att arbeta för att väcka intresset och viljan att arbeta 

med tekniken glömt bort att se om det finns en efterfrågan. Detta kan vara en 

anledning till att lärarna upplever sig själva att sakna kompetens. Vilket borde 

föreligga satsningar för att framgångsrikt dra nytta av dem. 

 

Sammanfattning 

Informanterna är positiva till det nya sättet att bedriva undervisningen på. 

Många nya möjligheter finns med tekniken som redskap. Dels kan de variera 

sin undervisning med andra förutsättningar än innan, eleverna som har behov 

får möjlighet att använda hjälpmedel som endast tekniken kan erbjuda, så som 

stavningsprogram och uppläsningsfunktioner i datorn. Information kan sökas 

via och införskaffas genom tekniken av såväl elever som lärare i pedagogiskt 

syfte. Mycket arbetsmaterial finns på ett och samma ställe till exempel i datorn 

risken för borttappande minskar. Under samtalen om IT satsningar, uttrycktes 

åsikter om att informanterna till en början kände sig omotiverade till att 

använda tekniken då de menar att ingen hade frågat eller tagit deras intresse 

eller ointresse i beaktande. De menar att ledningen skulle ha varit mer måna 

om att locka dem in i teknikvärlden innan inköp av teknik gjordes. Även om 

de upplevde investeringarna som något positivt för verksamheten i relation till 

elevernas lärande skulle de även visa sig att användningen inte var helt 

oproblematisk. De menar även att många hinder finns och stöter på 

utmaningar i yrkesutövningen av olika orsaker. Bristande kompetens och 

grundläggande digital kompetens var något många av informanterna saknade 
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vid realiseringen av verktygen i undervisningen. Med tiden har de införskaffat 

den kunskap de behöver på olika vis. Men fortfarande finns stora 

kunskapsbrister. Genom att prova och omprova menar de att dem sakta men 

säkert tar sig framåt. Ett problem som kvarstår oavsett kompetens är att 

tekniken strular eller går sönder ibland. I väntan på lagning eller teknisk hjälp 

kan mycket undervisningstid gå förlorad om uppgiften är bunden till 

tekniken. En annan faktor som påverkar användningen är tidsbristen att 

planera IT-stödda aktiviteter då dessa kräver omtanke och olika pplägg för att 

passa elever med olika förkunskaper. Det råder en samstämmighet hos 

respondenterna om att satsningar på IT är en förutsättning för att 

integreringen ska bli lyckad. En IT satsning bör även föregås med att ”få med 

lärarna på tåget”, lärarna behöver vara motiverade för att ta till sig kunskap i 

IT utbildningar. Satsningar på IT behöver innefatta både de tekniska verktygen 

men även utbildning för att framgångsrikt använda dem.  
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 Diskussion 
Här nedan kommer jag först att diskutera hur valet av metod i min 

undersökning har bidragit till studiens resultat. Sedan presenteras resultatet av 

min studie där jag utifrån den tidigare forskningen diskuterar mina 

forskningsfrågor. Jag kommer redovisa samband mellan tidigare forskning och 

informanters uttalanden men även sådant som jag finner avvikande från det 

som forskningen tidigare har beskrivit om läget med IKT integreringen i 

undervisningen. 

 

Metoddiskussion 

 

Validitet och reliabilitet 

Vid empiriska undersökningar är det viktigt att slutsatser är trovärdiga och 

undersökningen är tillförlitligt. Begreppet reliabilitet i studier med en 

kvalitativ ansats handlar om tillförlitlighet och innebär att mätningen för 

undersökningen är noga beskriven. Det är också viktigt att beskriva hur man 

bearbetat data för att det ska vara begripligt och tillförlitligt. Angående 

reliabiliteten av min studie kan viss kritik riktas mot den här typen av 

undersökningsmetod. En kvalitativ undersökning med intervjuer kan aldrig 

granskas på det viset att en ny studie med samma personer inte garanterar 

samma svar. Detta till skillnad från en kvantitativ metod med enkäter som 

forskningsredskap exempelvis, som i större utsträckning går att granska. En 

kvalitativ forskningsstudie är svår att granska på det viset att intervjuerna är 

kontextbundna, till bland annat miljön, till intervjuaren och den tillgång och 

attityd som råder hos informanten vid intervju tillfället. Det ska dock vara 

tydligt för läsaren att forskaren inte påverkat undersökningens resultat. Med 

begreppet validitet menar man att undersökningen undersökt det som är 

avsett att undersökas. Av den anledningen valde jag också intervjuformen 

semistrukturerad intervju då jag är ute efter svar som är öppna och ger stort 

utrymme för tolkande och tänkande. Givetvis kan valet av intervjufrågor 

påverkat undersökningens validitet. Min ovana av att genomföra intervjuer 

kan också ha påverkat resultatet, men då jag noga läst igenom metodlitteratur 

inför intervjuerna har jag minimerat riskerna för att detta ska hända. 

Reliabiliteten och validiteten är något jag haft i åtanke i min uppsats och därför 

noga tänkt igenom och omformulerat mina intervjufrågor ett flertal gånger. 

Vid intervjun var jag noga med att inte försöka styra mina informanter åt 

något håll genom att svara och ställa frågorna i neutralt tonläge. Då jag försökt 
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att beskriva min metod för genomförande och motiverat valet av 

mätinstrument så grundligt som möjligt anser jag att jag ökat tillförlitligheten 

och trovärdigheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Uppfattningar om digital teknik i undervisningen 

Resultatet visar att det finns starka samband mellan IT-kompetens och 

tillgången på teknik hos lärare och deras motivation för att integrera tekniken i 

undervisningen. Forskningen beskriver läget med IKT i undervisningen som 

något som kan ses som problematiskt utifrån bristande IT-kunskap hos 

pedagoger (Jedeskog, 2007). Motivationen hos lärare är också något som 

uppfattas bristfällig på flera håll av Jedeskog (2007) och Folke-Fichteilus, 

(2009). I tre fall av fem stämmer den bilden överens med respondenternas 

uttryckanden. Utifrån respondenterna utsagor kan man avläsa att 

motivationen hos lärarna saknas på de skolor som inte satsar på IT och därför 

har ett begränsat utbud. En central faktor som påverkar såväl motivationen, 

som möjligheterna och den problematik som lärarna uppfattar, är därför 

satsningarna inom teknikområdet på arbetsplatsen. Som forskningen visar är 

intresse för teknikanvändning är en förutsättning för en framgångsrik IT-

integrerad undervisning. Något jag också fann som jag inte sökte efter var en 

del motsättningar i det som uttalats av lärarna i studien. Det jag 

uppmärksammade var att en lärare utgavs sig för att intressera sig och 

använda tekniken i undervisningen men senare antydde att stora tekniska 

brister medför att hon inte använder tekniken så ofta som hon skulle kunnat. 

Jag kan utifrån detta och andra uttalanden finna en anledning att ställa mig 

tveksam till en del av det som informanterna sagt, vilket jag förtydligar i 

resultat delen. Människor i dag behöver kunna använda sig av den nya 

tekniken som finns i samhället och skolan har därför som uppdrag att utveckla 

en digital kompetens hos eleverna (Hylen, 2011).  Forskningen visar att det inte 

räcker med att investera i IKT utrustning och fylla klassrummen med diverse 

teknik, investeringar behöver även göras när det gäller att stimulera och 

utbilda de lärare som förväntas kunna undervisa med och om tekniken. 

Lärarna i studien styrker den här bilden som forskningen visar på. De flesta 

lärare i studien är överens om att mer krut borde läggas på att ge dem 

fortbildning i och verktyg att hantera den digitala tekniken för att de ska 

kunna använda den på ett effektivt sätt.  
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Möjligheter med IKT i undervisningen 

Lärarna i undersökning ser generellt stora möjligheter med IT i 

undervisningen utifrån deras erfarenheter av användandet. Främst beskriver 

lärarna den kunskapsutveckling som de tekniska verktygen kan främja. Detta 

är också något som forskningen visar på och beskriver att tekniken man bidra 

med (Hylen, 2009). Lärarna menar även att möjligheterna till en generell ökad 

inlärning med IKT förutsätter en pedagogisk kunskap inom ämnet i samband 

med användningen. Utifrån lärarnas utsagor kring användande kan man se att 

flera utav respondenterna använder de digitala redskapen i undervisningen i 

lärande syfte. Lärare behöver använda tekniken som verktyg i undervisningen 

och inte som en belöning efter undervisningen. Några av lärarna som ger den 

här bilden av hur användande bör gå till kan man anta uppnår TPACK i sin 

undervisning. Som forskningen också beskriver så kan det ses som en 

förutsättning för att verktygen faktiskt ska tillför något i undervisningen 

(Pierson, 2001; Schmidt, Baran & Thompson, 2009.) Något som forskningen 

däremot inte tar upp eller beskriver är att möjligheterna med IKT även handlar 

om förenklingar för pedagogen i yrkesutövningen. Kanske tas det för givet att 

möjligheterna kring användandet konsekvent innebär vinster för eleverna 

eftersom det är syftet med IT integreringen. Uppenbarligen handlar det även i 

många fall om vinster för enbart pedagogen. Detta är något som framkommer 

mellan raderna i respondenternas utsagor. Kanske är det så att möjligheterna 

som generellt uttrycks av pedagoger bör analyseras då man annars riskerar att 

få syn på just de möjligheter man förväntar sig som forskare. 

 

Problematiken kring IKT  

 

Några av de medverkande lärarna i studien ger en bild som delvis stämmer 

överens med det som forskningen beskriver som belöningssystem när tekniken 

tas fram efter att vissa andra uppgifter är genomförda. Detta stödjer det som 

forskningen visade, nämligen att en ”rik” tillgång på aktuell teknik i ett 

klassrum inte behöver betyda att den används på ett bra, effektivt, adekvat 

eller funktionellt vis (Hylen, 2011). En av lärarna framhåller att det ibland går 

till så att när eleverna arbetat färdigt med önskade uppgifter får de ”ha” 

exempelvis Ipaden eller datorn en stund. Den lärare som ger den bilden av 

teknikanvändningen medger själv att detta inte är vad denne förväntas göra 

med tekniken egentligen men att denne saknar kunskap om hur den ska 

förmedla teknikens värde för eleverna. Informanten önskar även mer kunskap 

kopplat till hur denne pedagogiskt kan använda sig av tekniken i 

undervisningen. När forskningen dessutom visar på vikten utav pedagogisk 

såväl som teknisk och ämnesmässigkunskap kan man anta att läraren inte 

uppnår det som forskningen kallar TPACK. Läraren menar att många elever 

fortfarande ser tekniska verktyg som enbart något roligt och inte alls ett 

faktiskt verktyg för att genomföra skoluppgifter. Detta leder då ofta till att 

eleverna inte tar uppgifterna på lika stort allvar och att de inte presterar lika 

bra som de skulle ha gjort utan tekniken. De menar att om de bara hade 



  

 

27 

 

tillgång till mer teknik och mer kunskap inom olika ämnen om hur de kan 

integrera verktygen skulle de använda tekniken ännu mer. Om IT satsningar 

ägde rum på arbetsplatsen skulle förmodligen tillgången var större och lärarna 

skulle ha möjlighet att utveckla och förmedla värdet av att kunna arbeta med 

tekniken som redskap i en lärande miljö (Teknikdelegationen, 2010). 

Forskningen visar på IT satsningens betydelse för hur lyckad anpassningen 

och integreringen blir, och har därför medhåll från medverkande respondenter 

i den här undersökningen (Chaib och Tibelius, 2004). 

 

Avslutande reflektioner 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de utmaningar med IT-integreringen 

som lärarna framhåller främst är pedagogiska utmaningar. Alla lärare lyfter 

fram vikten av deras egen utbildning och kunskap i det nya sättet att 

undervisa med tekniken framgångsrikt. Några av lärarna säger sig själva 

arbeta med tekniken på ett sätt som leder till inlärning. Men de kan vara 

omedvetna om att de behöver använda tekniken tillsammans med 

pedagogiska ämneskunskaper i undervisningen(Pierson, 2002; 

Teknikdelegationen, 2010).  Forskningen menar att det i flera fall kan upplevas 

av lärare att deras undervisning är IT integrerad trots att tekniken används 

som en egen aktivitet och rapporterna visar att detta många gånger beror på 

avsaknaden av kompetens (skolverket, 2011). Bristande intresse är också något 

som finns med som en bidragande faktor till det låga användandet av teknik. 

Detta menar läraren är något som säkert kommer växa fram i och med att den 

tekniska kulturen idag är så pass stor. Men avsaknaden av intresse är det som 

gör att läraren inte engagerat sig mer och försökt sätta sig in i teknikens 

grunder tidigare (Pierson, 2001). De möjligheter som lärarna lyfter med 

tekniska verktyg handlar om att undervisningen går att variera och anpassa i 

större utsträckning än tidigare. Enligt många lärare i den här studien handlar 

möjligheterna även om att tekniken underlättar i yrkesrollen på olika sätt, 

något som inte forskningen talat särskilt mycket om. Det går därför att tala om 

olika slags möjligheter med tekniken och att dessa inte alltid är pedagogiska 

möjligheter blir tydligt. Detta var något jag uppmärksammade i 

undersökningen och något jag varken läst om eller förväntat mig. 

Förslag på vidare forskning 

Eftersom att tidsramarna för arbetet var snäva har många intressanta 

frågeställningar fått slopas. En av dem anser jag vara att undersöka hur 

eleverna själva uppfattar tekniken i undervisningen. Vilka möjligheter och 

svårigheter anser dem att de stöter på vid användande? Något att ta ställning 

till efter detta vore i så fall att forska kring hur man undviker de hindren eller 

hur man kan ta vara på de möjligheter de ser för att effektivisera användande. 
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Detta ett område som jag hittills inte hittat så mycket forskning om. 

Forskningen som gjort inom IKT integrering riktar sig främst kring lärarnas 

perspektiv. Elevernas upplevelser och erfarenheter tycks därför vara ett 

område som behöver bli forskat vidare på.  
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BILAGA 1: 

Intervjufrågor 

1 Vad tänker du på för typ av teknik när du tänker på IKT? 

Följd fråga: vad tänker du om olika medier som bloggar eller wikisar eller 

andra? Är det något du funderat på? 

2 Vad har du dator och internet vanor utanför arbetsplatsen? 

 Följd fråga (Hur använder du IKT verktyg privat till skillnad mot din 

yrkesutövning). 

 

3 I vilka undervisningsformer och i vilka ämnen kan du använda dig av något 

tekniskt redskap? 

4Vad är det som får dig att använda dig av just det redskapet? 

5 Hur ofta använder du detta redskap? 

6 Vad hindrar dig från att använda dem oftare? 

7 Vilka är utmaningarna med IKT användning? Vilka hinder kan uppstå? 

  B Vilka sätt finns det att ta sig förbi eventuella hinder? 

8 Hur ser du på tillgången av de tekniska verktyg du har idag? 

9 Vad är det som får dig att använda digitala redskap i klassrummet? 

 

10 A Hur ser du på din kompetens kring IKT? 

     B Känner du att du har den kunskap som kräva för att på ett effektivts sätt 

använda den i undervisningen? 

     C Hur hanterar du situationer där du känner att du behöver hjälp? 

      D Finns det någon typ av IKT pedagog eller någon annan kollega med IKT 

utbildning som du kan ta hjälp ifrån om du behöver? 



  

 

 

12 Hur förs diskussioner på arbetsplatsen om hur redskapen kan integreras i 

undervisningen för att gynna lärande? 

13 Hur förs diskussioner på din arbetsplats om vilken IT-kompetens som 

Eleverna behöver när de lämnar grundskolan? 

14 Finns en samverkan i t.ex. arbetslag eller på arbetsplatsen om hur IT 

användningen kan utvecklas? Hur ser det arbetet i så fall ut? 

15 Hur ser möjligheter till utveckling av din egen it kompetens ut på 

arbetsplatsen? erbjuds du kurser eller liknande för att utveckla din IT 

kompetens?  

Om du skulle bli erbjuden skulle du då tacka ja? 

 


