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Sammanfattning 

 

Studien undersöker samband mellan gymnasielärares bakgrund och IT-kompetenser samt hur 

arbetet med IT organiseras på gymnasieskolor och vilka möjligheter till kompetensutveckling som 

gymnasielärare har. Samtliga data kommer från en anonym webbaserad enkätundersökning som 

besvarades av 62 gymnasielärare på olika gymnasieskolor i mellersta Sverige (utskick till cirka 

290). Insamlad data analyserades kvantitativt i SPSS och Microsoft Excel och presenteras som 

tabeller och diagram. Intressanta fynd i analysen är att yngre respondenter skattar sina egna IT-

kompetenser högre än äldre respondenter och att det finns en tydlig skillnad i att kvinnliga 

respondenter ser ett betydligt större behov av kompetensutveckling än manliga respondenter. 

Vidare ses mjukvara för ordbehandling och skolans lokala lärplattform som två av de viktigaste 

verktygen i yrket, medan förmågan att skapa egen media i genomsnitt ses som mindre relevant. 

Diskussionen når slutsatsen att både lärarutbildning och lärarens kompetensutveckling inte 

motsvarar yrkets krav. 

 

Nyckelord: Skola, gymnasielärare, datorkunskap, IT, utbildning 
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Inledning 

Hösten 2004 påbörjade jag en lärarutbildning vid Högskolan i Gävle. Drygt åtta år senare med tre 

och ett halvt yrkesaktiva år i ryggen avslutas snart samma utbildning vid Uppsala Universitet med 

en lärarexamen. Jag kan bekräfta att ett av de viktigaste verktygen läraren har idag för 

undervisning och övrigt arbete är sin dator. Datorn och all tillhörande mjukvara ger enorma 

möjligheter, men kräver initialt mycket tid. Inom skolan pratar man sällan om datorn i sig utan 

man använder det mer omfattande begreppen IT (informationsteknik) eller IKT (informations- 

och kommunikationsteknik), som en synonym för hårdvara, mjukvara och olika tekniker för 

informationsutbyte över Internet. Man vill att skolan skall vara modern och följa samhällets 

trender för att nå ut till alla ungdomar. Ett problem är att samhället utvecklas snabbare inom IT 

än vad skolan gör, vilket man kan iaktta hela vägen från förskolan upp till universitetet. 

I stort sett varje hushåll har idag tillgång till en dator och ungdomar spenderar mest tid där av 

alla i hushållet. Ungdomar skattar också sin IT-kompetens högt, vilket Skolverket nämnde i sin 

argumentation för att stryka kursen Datorkunskap DAA1201 i Gy11. Motsvarande kunskaper 

skall idag vara en naturlig del av övrig undervisning, vilket måste innebära att alla lärare förväntas 

ha passande IT-kompetens. Vad säger lärarna själva om elevernas IT-kompetens, den 

kompetensutveckling arbetsplatsen erbjuder och de nya förväntningarna som ställs på dem? 

Under lärarutbildningen på högskolan och universitetet har jag inte erbjudits att läsa ens 1 hp 

datorkunskap eller praktiskt datoranvändande. De flesta universitetskurserna använder sig av s.k. 

digitala inlämningar och erbjuder en förmiddag med instruktioner. I övrigt förväntas 

lärarstudenterna förvärva nödvändig IT-kompetens under VFU-perioderna. Det är under 

praktiken lärarstudenter ska lära sig hur man undervisar och där har handledaren inte fått någon 

speciell utbildning för att förmedla IT-kunskaper.  

I flera olika utvärderingsstudier som genomförts uppmärksammas att framgången av 

implementering av IT i undervisning har en stark koppling till lärarens egen inställning till IT, läs 

förmåga att hantera verktygen. Många lärare känner sig osäkra vid hanteringen av teknisk 

utrustning och mjukvara, men kan tydligt se vinsterna av att tillämpa dessa i undervisningen. Det 

leder många gånger till att IT anpassas för den befintliga pedagogiken, inte att pedagogiken 

anpassas för IT. Problematiken ligger i att den utbildning/kompetensutveckling som erbjuds 

varken håller måttet sett till omfattning, kontinuitet eller kompensation. Om IT inte finns som en 

del av lärarutbildningen och lärarens kompetensutveckling måste denna förmåga komma från 

egen erfarenhet av att arbeta med IT. Den gamla frasen, en lärare blir aldrig färdigutbildad, ska 

väl inte grundas på undermålig utbildning? 
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Bakgrund 

Dator, projektor, smartboard, specifika program, mjukvarupaket, lärplattform, video m.m. kan i 

denna studie samlas under flera olika beteckningar och syftar ofta på samma sak. Vanliga 

samlingsnamn är IT (Informationsteknik/Information Technology) eller på senare tid mer 

använda IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Mer specifikt används ordet mjukvara 

för ett eller flera datorprogram och ordet hårdvara för den fysiska datorn, delar i den eller 

kringutrustning så som projektorer, tangentbord eller datorhögtalare.  

Hösten 2011 reformerades den svenska gymnasieskolan med nya styrdokument, kurs- och 

programplaner. Ett viktigt mål med detta var att möta arbetslivets och EUs krav på digital 

kompetens, som presenterades i Agenda för ny kompetens och arbetstillfällen.1 Vikten av goda IT-

kompetenser påpekades ur flera perspektiv och hur det är skolans liksom näringslivets roll att 

garantera dessa. Gymnasiereformen förutspåddes att med de nya författningarna ge 

förutsättningar för en bättre digital kompetens hos lärare, elever och senare studenter. Samtidigt 

påpekades att ungdomar idag till stor del förvärvar sina datorkunskaper på egen hand i vardagen. 

Alla i arbetsför ålder ska ha en god digital kompetens för att vara anställningsbara eller kunna 

starta och driva företag. […] Med tanke på att nästan alla 15-åriga elever, över 97 procent, har 

tillgång till dator hemma beräknas den digitala kompetensen hos den breda allmänheten öka med 

tiden.2 

Elever i gymnasieskolan skattar sina egna datorkunskaper väldigt högt, 98 % anger att deras 

förmåga är ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”.3 Eleverna anser att de lär sig mest om IT utanför 

skolan4, vilket kan vara ett tecken på att IT inte används i tillräcklig utsträckning i undervisningen 

och att värderingen av vad som är relevanta IT-kunskaper går isär mellan elever och lärare.  

Under 2006 sammanställde Ramböll, på uppdrag av alla nordiska skolmyndigheter, effekterna 

av IT i undervisningen. Ett fynd från den webbaserade enkätundersökningen berörde vilken 

effekt lärarens medverkan i kompetensutveckling hade på undervisningen. Cirka 50 % av de 8000 

lärare som deltog i undersökningen hade under de senaste tre åren deltagit i någon typ av 

kompetensutveckling inom IT, men bara en tredjedel av samma lärare kände sig självsäkra i 

datoranvändandet. Man fann brister i kopplingen mellan deltagandet i kurserna och det faktiska 

användandet av IT i skolan, vilket visade att befintliga metoder för kompetensutveckling inte gav 

önskat resultat. Tidigare fokus för vidareutbildning valdes baserat på påståendet att lärarna 

saknade goda förebilder. De tekniska kunskaperna skulle utvecklas med hjälp av kollegor eller av 

eventuell IT-ansvarig på skolan. En stor del av de anslag som gavs till skolorna hamnade i så 

                                                 
1 Europeiska kommissionen (2010). 
2 Regeringskansliet (2011), s. 23. 
3 Skolverket (2010a), s. 10. 
4 Ramböll (2006), s. 19. 
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kallade IT-projekt, vilka inte bidrog med någon bestående effekt på undervisningen efter dess 

avslutande. Så kallade IT-strategier visade inte heller på någon effekt varvid förslaget gavs att IT 

inte ska vara ett enskilt mål utan bör integreras i skolans övergripande mål.5 

Innan gymnasiereformen var kursen Datorkunskap DAA1201 obligatorisk inom flera 

gymnasieprogram och skulle ge eleverna relevanta kunskaper för att klara av och utveckla det 

datorarbete som krävs på skolan och senare i arbetslivet. 

Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda 

programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. Kursen skall 

utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet. Kursen skall dessutom 

ge kunskaper om datasäkerhet samt om lagstiftning och ergonomi- och miljöfrågor inom 

dataområdet.6 

Kursen Datorkunskap tillgodosåg elever med praktiska kunskaper om hur datorn används som 

verktyg och hur man använde de vanligaste programvarorna för dokumentation, presentation och 

kalkylering. Exempel på mjukvara som kunde vara en del av kursen: Word, Excel, Powerpoint, 

Open office, Outlook, vanliga webmailklienter, sökmotorer, antivirus, windows xp, windows 7, 

linux och mac OS. Andra kunskaper som kan ses som mer teoretiska i kursen rörde ergonomi, 

miljöaspekter, datasäkerhet, grundläggande datornätverk, lagar och etik vid datoranvändning.7 

Efter införandet av Gy11 skall kursens innehåll integreras i ämnen som Skolverket finner 

relevanta.8 Kursen Datorteknik 1a/b tillkom i Gy11 och skall motsvara två tidigare kurser, 

Datorkunskap och Persondatorer, men denna finns bara med som obligatorisk kurs på vissa 

inriktningar av El & Energi- och Teknikprogrammet.9 Detta innebär att en stor del av alla lärare 

idag förväntas utbilda eleverna inom relevant mjukvara och effektivisera deras arbete vid datorn. 

2009 meddelade Skolverket att de hade för avsikt att formulera en nationell strategi för 

kompetensutveckling av skolans personal inom IT-området bl.a. genom att vidareutveckla och 

tillhandahålla kompetensutvecklingsresursen PIM (Praktisk IT- och Mediekompetens), som är en 

webbaserad utbildningsresurs med guider i text- och videoformat. 70 000 lärare deltog i denna 

treåriga satsning och de studerade i snitt 50 timmar under en termin. Många kommuner som 

deltagit efterfrågade fortsatt stöd liknande PIM.10 Från och med 2014 kommer Skolverket att ta 

ut en avgift för användandet av PIM.11 

En stor del av lärarutbildningens IT-undervisning är förlagd till VFU-perioder. Meningen är 

att studenter på plats i verksamheten ska få möjligheten att utveckla sina egna IT-kunskaper 

gällande den mjukvara och teknik som används i arbetet. Det kan innefatta t.ex. lärplattformar, 

text-, kalkyl-, presentations- och kommunikationsprogram, datorer och projektorer. Denna 

uppgift är utöver de pedagogiska lärdomar och kursrelaterade uppgifter studenten har att lösa 

                                                 
5 Ramböll (2006), s. 78-80. 
6 Skolverket (2012a). 
7 Hultin-Knutas, Lindahl (2012), muntligt. 
8 Skolverket (2010a), s. 15. 
9 Skolverket (2012b), s. 7. 
10 Skolverket (2009), s. 4. 
11 PIM (2012). 
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under dessa veckor. På initiativ av KK-stiftelsen genomfördes år 2005 en studie där nästan 2 000 

lärarstudenter vid Sveriges olika universitet och högskolor intervjuades via telefon gällande 

användning, attityder och tillgång till IT. Tre av tio studenter uppgav då att lärarutbildningen 

inneburit nya IT-kunskaper. Hälften var dock missnöjda med de kunskaper de dittills fått om hur 

IT skulle kunna användas i den egna framtida undervisningen. En stor andel av studenterna ansåg 

att de skulle ha stor nytta av IT som pedagogiskt verktyg. Samtidigt upplevde en majoritet av 

studenterna att lärarutbildarnas förmåga att använda IT i undervisningen vara låg och att 

kunskaperna om IT som ett pedagogsikt verktyg förmedlades på ett mindre bra sätt.12 Mer än 

hälften av medlemsstaterna i EU hade läsåret 09/10 regler för obligatorisk undervisning om IKT 

i grundutbildningen för lärare. Sverige tillhörde inte den kategorin och man låter istället varje 

lärosäte själv besluta om detta.13 Lärarens IKT-kompetens kommer till stor del från 

lärarutbildningen, medan kompetensutveckling inom yrket är mindre vanligt och det finns därför 

ett stort behov av att erbjuda sådan utbildning och tillhörande material.14 

Jämfört med många andra länder i EU så ligger Sverige efter med sin IT-strategi.15 Från statligt 

håll har man sett till att en Internetanslutning finns tillgänglig. Sedan kommunaliseringen av 

skolan ligger ansvaret för inköp av IKT-utrustning liksom regelbunden kompetensutveckling på 

kommun- och till viss del skolnivå. Detta kan bidra till en differentiering av lärarkåren och 

därmed en lång rad oönskade effekter på elevernas utbildning. 

I ljuset av bakgrundsbeskrivningen blir målet med denna studie att undersöka hur lärarna 

själva skattar sina IT-kompetenser, vilka av dessa de värderar högst i sitt yrke och hur de 

uppfattar IT-utbildningen som erbjuds på de egna skolorna. Vidare väcks ett intresse för att 

undersöka hur lärarna och skolorna de jobbar på hanterat det förändrade arbetet med elevernas 

IT-kompetens inom Gy11. 

                                                 
12 KK-stiftelsen (2005), s. 5. 
13 EURYDICE (2011), s. 66-67. 
14 Ibid., s. 14. 
15 Ibid., s. 21, 28-29. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Projekt som genomförts å Skolverkets vägnar visade redan 1992 att fler lärare önskade 

fortbildning när det gällde ordbehandling och datakommunikation, liksom mer kunskap om 

datorn som pedagogiskt verktyg. Stiftelsen för Kunskaps- & Kompetensutveckling finansierar 

forskning på högskolor med målet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Mellan 1996 och 1999 

avsatte KK-stiftelsen en och halv miljard kronor till projekt med syfte att undersöka och utveckla 

datoranvändningen i skolorna. I slutskedet av projekten presenterades en rapport som 

identifierade tre avgörande faktorer för implementering av IT i skolan: fungerande teknik, 

kunskap om hur tekniken används och ständigt pågående samtal och erfarenhetsutbyte mellan 

lärare.16 I en senare utvärdering av satsningen konstaterades att många skolor fått en mer positiv 

inställning till användandet av tekniken. Två tydliga problem presenterades också som att 

projekten var tidskrävande och att den höga datortätheten dem bidragit till ställde stora krav på 

kostsam teknisk support. Lärarna ansåg att det lämnades för lite tid för reflektion.17 

Mellan 1999 och 2002 genomfördes ett större projekt beslutat av riksdagen som skulle främja 

IT i skolan – ITiS. Cirka 1,3 miljarder kronor delades ut i teknikstöd och 0,2 miljarder för 

kompetensutveckling av lärare bland landets alla kommuner. Pengarna för teknikstödet blev 

många gånger en del av kommuners redan befintliga projekt för utbyggnad av IT-infrastruktur i 

samhället. Förbehållet var att samtliga skolor försågs med datorer med Internetanslutning och att 

man strävade efter att ge alla lärare och elever tillgång till e-post. Totalt fick 70 000 lärare för barn 

och ungdomar över hela landet ta del av kompetensutvecklingen, vilket beskrevs som den 

viktigaste delen av satsningen. Kompetensutvecklingen skulle vara en del av lärarnas ordinarie 

arbetsuppgifter och ske genom deltagande i seminarier. Under dessa seminarier fördes 

diskussioner om hur det samtidiga utvecklingsarbetet i undervisningen fungerade, alltså utbyte av 

erfarenheter från nya metoder av att arbeta med IT. De lärare som deltog förväntades ta stort 

ansvar för sitt eget kunskapssökande och lärande och erhöll efter genomgången 

kompetensutveckling ett certifikat.18 

Genom en fördjupad kvalitativ analys av erfarenheter från sex arbetslag så sammanfattandes 

ITiS-projektet. Analysen visade att de lärare som deltog var övervägande positiva till de 

pedagogiska diskussioner som förts kring IT i undervisningen, vilket resulterade i nya insikter 

gällande tematiskt arbete och andra lärares ämnen och upplägg. Däremot var många lärare 

missnöjda över att projektet inte fokuserade på att förbättra deras egna kunskaper om 

                                                 
16 Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2003), s. 6-7. 
17 Riis, Holmstrand & Jedeskog (1999). 
18 Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2003), s. 8-10. 
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pedagogiska verktyg och specifika program. Både lärare och elever kände att deras förmåga att 

hantera teknisk utrustning och mjukvara inte var tillräcklig.19 

En studie som genomfördes 2005 på uppdrag av Skolverket undersökte tillgång, användning 

och attityder till IT i skolan där elever, lärare och skolledare fick svara på frågor gällande IT och 

IT-användning i skolan. Cirka hälften av de lärare som svarade hade deltagit i ITiS-projektet, 

vilket visade sig inte ha någon större inverkan på svaren. Gällande kompetensutveckling inom IT 

gick svaren isär mellan lärare och skolledare. Många skolledare ansåg att personalen erbjudits 

utbildning både då ny teknik införts och som vidareutbildning. Cirka en fjärdedel av lärarna ansåg 

att de aldrig erbjudits någon sådan utbildning och endast en tiondel har kunnat avsätta tre dagar 

eller mer till kompetensutveckling in IT-området.20 

2006 publicerades en granskning av den forskning som bedrivits inom EU och Internationellt 

gällande IT och skola på uppdrag av European Schoolnet. Syftet var att jämföra och sammanfatta 

de slutsatser som dragits utifrån studiernas undersökningar. Granskningen bekräftade att en 

övervägande majoritet av alla lärare använde IT i sin undervisning och att de såg teknologin som 

en höjning av undervisningens kvalitet. Detta kunde till viss del bekräftas av att elevernas resultat 

på jämförande prov var högre på skolor som länge tillämpat IT i undervisningen, men med 

skillnader mellan olika ämnen. Många lärare använder datorn som verktyg för att effektivisera sin 

ordinarie undervisning, men få har tagit steget att anpassa pedagogiken till arbete med dator. Det 

innebär att beslutsfattare för skolutveckling, investering och forskning kanske inte har realistiska 

mål då den tidigare forskning man lutat sig mot har studerat IT i en undervisningsmiljö som inte 

är anpassad för IT.21  Granskningen visade även att det finns en växande klyfta mellan lärare med 

goda respektive svaga IT-kunskaper, liksom mellan olika skolor. Både lärare och hela skolor 

måste aktivt arbeta med IT en viss tid för att vinsterna med det ska bli tydligt. Flera konkreta 

förslag på hur IT i skolan kan förbättras lyfts fram varav två direkt behandlar behovet av att 

utbilda lärare och dessutom erbjuda någon typ av motivation för det.22 De främsta hindren att 

överkomma för effektiv implementering av IT i undervisningen ansågs vara lärarnas IT-

kompetens och självförtroende att använda teknik. Vilket direkt relaterade till kvalitén och 

kvantiteten av kompetensutveckling, och underhåll av hårdvara/uppdatering av mjukvara.23 

Den forskning som har bedrivits de senare åren har studerat detaljer t.ex. tillämpningen av 

IKT i matematik och naturvetenskapliga ämnen24 eller system i större fokus så som jämförelser 

av IKT i undervisningen inom EU25. I båda dessa och flera andra nyare studier nämns samma 

slutsats som dragits i tidigare forskning: att lärarens IT-kompetens väger tungt och behöver 

                                                 
19 Chaib, Bäckström & Chaib (2001), s. 1. 
20 Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Stiftelsen för kunskap- och 

kompetensutveckling & Microsoft (2005), s. 4-6. 
21 Balanskat, Blamire & Kefala (2006), s. 6-7. 
22 Ibid., s. 8. 
23 Ibid., s. 6. 
24 Skolverket (2010b), s. 8. 
25 EURYDICE (2011) 
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prioriteras för att skolan skall kunna utvecklas och anpassas för dagens ungdomar. KK-stiftelsen 

var den aktör som finansierade flest forskningsprojekt inom IT och lärande, men sedan 2002 har 

antalet nya forskningsprojekt inom området successivt minskat.26 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien fokuserar på lärarens IT-kompetens och utbildning inom området IT, vilket avspeglas i 

ämnesdidaktik och pedagogiskt bruk. Eftersom begreppet IT omfattar så mycket och ständigt 

växer är det svårt att specificera vilken utbildning lärarna får i en så kallad IT-utbildning. Är det 

instruktioner om hur man använder teknisk utrustning, föreläsningar om olika arbetssätt eller hur 

man använder en mängd verktyg i ett specifikt program eller webbresurs? Husén och 

Postlethwaite definierar IT på följande sätt. 

Whatever understanding, skills and attitudes one needs to function effectively within a given social 

role that directly or indirectly involves computers.27 

Att diskutera IT-kompetens kan alltså jämföras med att diskutera vatten och åsyfta ett hav när 

man egentligen pratar om en vattendroppe. 

När det bestämdes att datorkunskap skulle integreras i flera ämnen byggde beslutet på en 

stabil vetenskaplig grund. Pauline Gibbons skriver om det ämnesöverskridande didaktiska 

perspektivet på elevers språkliga kompetenser och vinsterna med att låta språkundervisningen ha 

en given roll i alla ämnen. På det viset skapas en situationskontext med kopplingar till autentiska 

sammanhang, vilket är ett sätt att skynda på inlärningen för eleverna och är tidseffektivt för 

läraren. För att detta skall vara möjligt behövs ett samarbete mellan ämnes- och språklärare.28 

Många ämnen använder specifika datorprogram t.ex. naturvetenskapliga ämnen med program för 

simulering och visualisering och språkämnen med program för ordbehandling och 

audiovisualisering. Ämnesspecifika datorprogram bör självklart inte sträcka sig över 

ämnesgränserna. Eleverna skall däremot få undervisning inom ämnes- och skolgemensamma 

datorprogram, så som eventuell lärplattform, och om hur datorn används effektivt och säkert.  

Med flera så skriver Michael Hammond om hur lärare uppfattar IKT som ett utmärkt verktyg 

för att förbättra lärandet inom alla ämnen och IKT ger också möjligheter till ämnesöverskridande 

projekt. Många IT-lärare kan se möjligheterna med att integrera andra ämnen i grundläggande 

datakurser, men står fast vid att kurserna fortfarande behövs i sin egenart. En av anledningarna 

sägs vara de andra lärarnas brist på självförtroende och erfarenhet att ta över IT-undervisningen, 

som då riskerar att falla mellan stolarna eller tappa i kvalitet.29 

                                                 
26 Hassel (2006), s. 4. 
27 Husén & Postlethwaite (1985), s. 937. 
28 Gibbons (2006), k. 7. 
29 Hammond (2004), s. 35. 
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Det finns ett stort behov för skolan att anpassa sin pedagogik för att möta ungdomarna i 

Generation z som växt upp med IT. Marc Prensky har gett ungdomar som vuxit upp i en IT-

värld namnet Digital Natives och dem som vuxit upp utanför för Digital Immigrants. Digitala 

immigranter anpassar sig till en ny miljö, men behåller alltid en fot i det förgångna. Ett bra 

exempel är att en digital immigrant vänder sig till en handbok eller ett instruktionspapper för att 

lösa ett problem med ett program. De infödda tar för givet att programmet vägleder dem till en 

lösning eller att lösningen snabbt kan hittas på Internet. Det blir också uppenbart vilken grupp 

som väljer att skriva ut sina e-dokument. Problem uppstår när den ena gruppen skall undervisa 

den andra och tanke- och arbetssätt fundamentalt går isär. 

Our students have changed radically. Today´s students are no longer the people our educational 

system was designed to teach.30 

Grupperna får svårt att relatera till och sätta värde på varandras kunskap.31  

En annan problematik uppstår till följd av denna gruppering. Åt vilket håll skall eller har 

skolan riktat kompetensutvecklingen av befintliga lärare och hur skall eller hur har 

lärarutbildningen ändras för att möta den grupp av studenter som inte tänker på samma sätt som 

tidigare generationer? Tomas Bergqvist sammanfattar sina tankar om utbildning på det här viset. 

Lärarutbildningen står inför en utmaning. Blivande lärare ska i sin utbildning lära sig att integrera 

IT som en naturlig del i elevernas lärande. Lärare på fältet kommer att behöva fortbildning för att 

kunna möta kravet på IT-integrering. För att nå dessa mål måste lärarutbildningen själv på ett 

trovärdigt sätt integrera IT i sin undervisning.32 

Lärarutbildningen har genomgått större omstruktureringar de senaste åren för att åtgärda tidigare 

brister. Tydliga mål har varit att göra en koppling till hållbar utveckling för att möta det 21:a 

århundradet, göra det lättare för lärare att delta i vidareutbildning och kompetensutveckling samt 

göra yrket mer attraktivt. Inget specifikt nämndes om att förändra utbildningens innehåll i 

relation till IT.33 

Genom att stärka lärarens IT-kompetens underlättas inte bara lärarens arbete utanför 

klassrummet. Ett stärkt självförtroende angående den egna förmågan att använda IT leder till en 

positiv attityd till att tillämpa IT i undervisningen. När alla lärare lyckas med detta skapas en miljö 

där eleverna får kontinuitet och en verklighet i skolarbetet som ligger närmare deras egen värld, 

vilket stärker elevernas lärande. 

 

 

 

                                                 
30 Ibid., s. 1. 
31 Prensky (2001), s. 1-3. 
32 Bergqvist (2005), s. 19. 
33 Regeringen (2009), s. 7-8. 
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Syfte och frågeställningar 

Studien avser att undersöka samband mellan gymnasielärares bakgrund och självskattning av IT-

kompetenser samt vilka villkor som utifrån lärarnas perspektiv gäller för vidareutbildning inom 

IT. I samband med detta kommer också lärarna att tillfrågas om strategier för att fördela IT-

kompetenser mellan och inom olika ämnen. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i studien: 

 Vilken relevans uppger lärare att olika datorprogramtyper har för planering och 

undervisning? 

 Vilken demografi, sett till ålder, kön och antal yrkesaktiva år, finns över IT-kompetens 

bland gymnasielärare? 

 Hur vanligt är det att gymnasielärare deltar i erbjuden IT-utbildning och under vilka 

tidsmässiga villkor erbjuds den enligt lärarna själv? 

 Använder arbetslag/ämneslag gemensamma strategier för att garantera eleverna 

nödvändiga IT-kompetenser enligt lärarna själva? 
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Metod 

Val av metod 

För att samla data till undersökningen användes en webbenkät. Undersökningens område, IT i 

läraryrket, gjorde datorn till ett logiskt och rättfärdigat verktyg för datainsamling. Många 

bakgrundsfaktorer så som ålder, tidigare erfarenheter, år i yrket och lärarens huvudämnen 

påverkar vilka möjligheter och förutsättningar som finns att använda datorn i undervisningen. 

Därför blir det viktigt att få en stor variation på eventuella deltagare. Genom att direkt samla in 

data till en databas kan tid sparas och risken för felläsning vid t.ex. manuell överföring minskas. 

Genom att gömma svarsalternativ i en s.k. rullgardinsmeny framstår webbenkäter kortare än 

motsvarande enkäter utskrivet på papper, vilken kan locka fler att påbörja enkäter och också att 

avsluta dem. De flesta skolor har idag publicerat sina lärares e-postadresser på sin hemsida, vilket 

gör det lätt att snabbt nå ut till alla lärare på en skola. Vid tidigare studier har just lärare visat sig 

föredra IT-baserade enkäter framför pappersenkäter.34  

Urval 

Målgruppen var undervisande gymnasielärare och urvalet begränsades till Mellansverige av 

praktiska skäl. Det var viktigt att inte sortera ut vissa ämneslärare för att garantera att data skulle 

representera ett genomsnitt inom yrket. Inom vissa ämnen kan det vara lättare att tillämpa olika 

arbetssätt med dator. Förfrågningar35 om deltagande i enkäten/studien skickades ut till nio 

rektorer i Uppsala på små, stora, kommunala och privata skolor som erbjöd flera olika 

gymnasieprogram. Av dessa anmälde fyra skolor intresse, en nekade på grund av tidsbrist och 

fyra valde att inte svara. Ett e-brev36 med länk till enkäten skickades därefter ut till de cirka 270 

lärarna på de aktuella skolorna.  För att nå fler lärare skickades enkäten även till cirka 20 för mig 

bekanta aktiva gymnasielärare i Uppsala och Gävle som arbetar på någon annan än de deltagande 

skolorna.  

Genomförande 

Enkätens sista fråga var en frivillig kommentarruta som gav deltagarna möjligheten att påpeka 

eventuella brister med frågorna eller svarsalternativen. Endast en deltagare nämnde något om att 

önskade svarsalternativ saknades, men specificerade tyvärr inte vilka frågor det gällde. Enkäten 

                                                 
34 Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Stiftelsen för kunskap- och 

kompetensutveckling & Microsoft (2005). s. 4. 
35 Bilaga – Förfrågan om deltagande. Till rektorer. 
36 Bilaga – Förfrågan om deltagande. Till lärare. 
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hade prövats ut för att undvika bl.a. detta, men hade kanske behövt fler korrigeringar. Enkäten 

och alla svarsalternativ kan ses i sin helhet, anpassade för pappersformat.37 Självskattningen av 

kompetens gällande de olika programmen och IT-verktygen blir relativ och man måste vara 

försiktig med att göra jämförelser mellan punkter som ligger nära varandra. Däremot kan 

självskattningen på ett bra sätt jämföras med nivån för vilken kompetens samma person ansåg sig 

behöva. Samtliga frågor som rörde självskattning av kompetens eller värderingen av 

kompetensens relevans hade ett jämnt antal svarsalternativ. Det garanterade åtminstone ett svagt 

ställningstagande och respondenten var kanske tvungen att tänka igenom sitt svar mer noggrant 

än om det skulle ha funnits ett mittenalternativ. 

Enkäten fanns tillgänglig för deltagare från tre av skolorna i fem dagar och för den fjärde 

skolan endast i tre dagar då rektorns godkännande inkom senare. Fler dagar att svara på hade 

påverkat antalet deltagare positivt, även om de flesta valde att skicka sina svar samma dag som de 

mottog e-brevet med förfrågan om deltagande. Enkätfrågorna presenterades på två separata 

sidor, där den första handlade om självskattning av IT-kunskaper och den andra innehöll 

blandade frågor. Det var möjligt att gå tillbaka till den första sidan för att ändra sina svar, men de 

uppgifter man redan fyllt i på den andra sidan nollställdes då och fick fyllas i igen. Enkäten 

konstruerades av mig själv utan stöd från något speciellt program och publicerades under en av 

mina .se-domäner. Designen inspirerades av flera olika webbenkäter som finns tillgängliga på 

nätet. Att göra allt detta själv tog tid, men det gav möjligheten att undvika reklam och annan 

störande grafik som följer med många andra enkäter. Med ett sparsamt användande av färger så 

fick enkäten ett enkelt och tydligt upplägg, vilket gjorde ifyllandet av enkäten självförklarande och 

gav enkäten ett seriöst utseende. 

Det fanns få tänkbara alternativ till en annan metod än enkätundersökning eftersom svaren till 

frågorna kan variera kraftigt till följd av deltagarnas vitt skilda bakgrunder. Informella 

förfrågningar och ostrukturerade intervjuer av aktiva gymnasielärare hölls innan och under 

konstruktionen av enkäten för att garantera frågornas relevans. 

I samspråk med handledaren för examensarbetet kompletterades enkäten med frågorna om de 

olika IT-verktygens relevans i yrket. Det skulle bekräfta och stärka mina argument kopplade till 

frågeställningen om vilka förkunskaper inom IT gymnasielärare behöver. En del av den 

ursprungliga frågeställningen fick släppas då den bara vagt kunde tydas från enkätsvaren. Om den 

varit kvar skulle flera följdfrågor behövt lagts in, vilket skulle gjort enkäten mer omfattande och 

kanske kunna leda till ett lägre antal deltagare. Flera nya frågeställningar, som kunde undersökas 

utifrån befintliga frågor i enkäten, formulerades innan analysen av data genomfördes. 

Bearbetning 

Insamlad data exporterades från MySQL-databasen som kopplats till hemsidan och importerades 

i programmen SPSS och Microsoft Excel 2010 för analys. Rådatafilen sparades även separat som 

                                                 
37 Bilaga – Enkät. 
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backup. Tabell 1, 2 och 3 som visas under rubriken resultat och analys sammanställdes i SPSS 

genom att använda programmets funktioner för att konvertera siffror till kategorier och 

automatiskt beräkna antal och andel i procent. Övriga figurer producerades i Excel 2010 och 

beräknades med funktioner för att snabbt kunna ändra förutsättningar och automatiskt få tabeller 

och diagram att använda ny data. Frågor och svarsalternativ på frågorna skrevs in manuellt i 

Excelfilen så att de kunde refereras till istället för att skrivas om då de behövdes flera gånger. 

På vissa frågor förväntades stor variation i svaren, så som vid självvärderingen av kompetens 

och relevans för olika programtyper. Därför sammanställdes sådan data, t.ex. i tabell 4 

(Genomsnitt för självskattad kompetensnivå och kompetensens relevans i yrket) och figur 8 

(Jämförelse av genomsnitt mellan män och kvinnor), som ett genomsnitt av alla respondenters 

svar. För att poängtera intressant punktdata presenterades t.ex. figur 2 (Excel – relevans i yrket) 

och figur 8 (Individuell data – kvot relevans/kompetens) som komplement. Genomsnitt valdes 

ut som lämplig representation för svar som användes för att dra generella slutsatser om läraryrket. 

Data som behövde korsköras, t.ex. för att skapa figur 1 (Genomsnittlig nivå av kompetens och 

relevans) och tabell 5 (Jämförelse av genomsnitt mellan män och kvinnor), flyttades över till 

separata arbetsblad i Excel för att undvika förväxlingar och sorterades upp med så kallade OM 

och ANTAL.OM-formler i flera steg, även kallat nesting. 

Ålderskategorierna i figur 4 (Kvot Relevans/Kompetens) och figur 5 (Genomsnitt av summa 

för åldersvärderingar) presenterades i enkäten för respondenterna som femårsintervall. Samtliga 

tre kategorier 51-55, 56-60 och 60+ år fick enstaka svar och slogs därför ihop under 

bearbetningen till den gemensamma gruppen 50+ för att få användbar data. Det stora 

ålderspannet i denna grupp bör ge lägre tillförlitlighet. Ett annat femårsintervall 21-25 fanns 

tillgängligt som svarsalternativ i enkäten, men ingen respondent angav det alternativet och därför 

togs det bort från figurerna. På samma sätt slogs även kategorierna för antal yrkesaktiva år ihop 

för intervallen 21-30 och 31-40+ och samlades i kategorin 21-40+, som visas i figur 6 (Kvot 

relevans/kompetens) och figur 7 (Genomsnitt av summa för programvärderingar). 

Frågeställningarna modifierades efterhand utefter befintlig data och all data som samlades in 

finns därför representerat på minst ett ställe i studiens resultat och analys. 

Metoddiskussion 

Enkäten skickades ut i slutet av en termin, vilket kan ha påverkat studiens utfall. Det är en 

stressig tid för många lärare och därför förbises ofta eventuella enkätförfrågningar i e-postens 

inkorg. Motivationen att svara på en enkät som leder till ett examensarbete bör rimligen vara lägre 

än att svara på enkäter som kan leda till faktiska förändringar i de egna arbetsförhållandena. Det 

fanns inga garantier för att personallistorna med e-postadresser som hämtades från skolornas 

hemsidor var aktuella. Ett tiotal automatsvar dök upp i min inkorg om lärare som var tjänstlediga 

av olika anledningar och inte kunde nås eller att adressen inte längre var aktiv. På vissa 

personallistor kunde det dessutom vara svårt att skilja på undervisande lärare och övrig personal. 
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Sammantaget gör detta att den faktiska svarsfrekvensen på enkäten blir svår att bestämma. Med 

antalet svar dividerat med hur många e-brev som skickades ut, 62/290, erhålls en svarsfrekvens 

på 21 %. Den låga svarsfrekvensen kan försvaga reliabiliteten av data som använts för studien 

genom att variansen får för stort genomslag.38 

Enkäten utformades och kvalitetssäkrades för att undvika förekomst av rent felaktiga svar. En 

grupp av sju för mig bekanta gymnasielärare prövade enkäten och gav förslag på eventuella 

omformuleringar av frågor och svarsalternativ för att undvika tvetydigheter och pröva att alla 

tänkbara svarsalternativ fanns representerade. Enkätdata från detta testtillfälle genomgick till 

stora delar samma analys som faktiska data från undersökningen senare gjorde. 

Ett möjligt problem med flera olika typer av undersökningar kan vara att deltagarna inte svarar 

helt sanningsenligt på frågorna, utan vinklar svaren medvetet eller omedvetet i enlighet med egna 

eller gruppens intressen. Webenkäten kunde fyllas i utan att någon annan såg på och anonymitet 

hade utlovats, vilket gav respondenterna möjligheten att svara helt fritt. De lärare som deltog i 

huvudundersökningen bör dock ha haft svaga motiv för att rikta sina svar mot vissa 

svarsalternativ eftersom studiens uttalade mål var att analysera situationen, inte tillämpa 

förändringar i verksamheten. SCB nämner inte i detta hänseende partiska svar som en avgörande 

felkälla i sin omfattande dokumentation om statistiska undersökningar.39 

Svarsbenägenheten bland dem som bjöds in att delta i studien kan ha påverkats av den lokala 

digitala miljö inom vilket e-brevet med förfrågan mottogs. En lärare med god ordning i e-postens 

inkorg eller som såg e-brevet med förfrågan ensamt istället för som ett i mängden av olästa e-brev 

kan av praktiska skäl ha deltagit i högre utsträckning än dem med överfull inkorg för e-post. Att 

arbeta systematiskt med e-posthantering visar till viss del på intresse och kunskap om IT. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets rekommendationer om forskningsetik har tillämpats under och efter arbetet 

med denna studie bl.a. genom anonymisering av respondenter och konfidentialitet i 

uppgiftslagringen.40 Deltagandet i studien var uttryckligen frivilligt. Ingen information som 

efterfrågades kunde användas för att spåra en specifik individ eller vid vilken skola denna 

arbetade. E-breven skickades ut till lärarna först när rektorn på aktuell skola gett sitt medgivande 

och i annat fall skickades de aldrig. Anledningen till att rektorerna tillfrågades först var för att 

verka för ett intresse för IT-fortbildning på skolan och att om möjligt få hjälp med den 

tidsödande distributionen. Det lättade även det egna samvetet att inte skicka ut förfrågan till 

mottagare som inte önskade denna. Enkätsvaren kodades om till siffror innan de sparades i 

databasen för att försvåra eventuella försök att komma över och tolka databasens innehåll.  

                                                 
38 SCB (2008), s. 113. 
39 Ibid., s. 19-20. 
40 Vetenskapsrådet (2011), s. 12-14, 65-71. 
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Resultat och Analys 

Respondenterna 

Tabell 1 visar inga tydliga förskjutningar mellan könen. SCB:s nationella statistik för 

gymnasielärare läsåret 2011/2012 visar att andel kvinnor av totalt antal tjänstgörande lärare på 

gymnasieskolan uppnår 51 %.41 Den avvikelse från det nationella snittet av könsfördelning bland 

gymnasielärare som finns representerad kan bero på regionala skillnader liksom skillnader mellan 

skolor. 

Tabell 1: Visar deltagarnas fördelning över kön. ”Ej angivet” representerar dem som valde att inte svara på frågan. 

Kön Antal Andel i procent 

 Ej angivet 2 3,2 

Kvinna 27 43,5 

Man 33 53,2 

Total 62 100,0 

 

Tabell 2 visar överrepresentation av åldersgrupperna 26 – 30 och 41 – 45 samtidigt som alla 

grupper för 51 år eller äldre är underrepresenterade jämfört med SCB:s statistik om 

åldersfördelning inom yrket.42  

Tabell 2: Visar deltagarnas fördelning över åldersgrupper. Åldergrupp för 25 eller yngre saknades, vilken kan förklara det enda 

uteblivna svaret som representeras av 0-kategorin. 

Ålder Antal Andel i procent 

 Ej angivet 1 1,6 

26 - 30 13 21,0 

31 - 35 10 16,1 

36 - 40 7 11,3 

41 - 45 13 21,0 

46 - 50 10 16,1 

51 - 55 2 3,2 

56 - 60 3 4,8 

60+ 3 4,8 

Total 62 100,0 

Jämförelsen med SCB:s statistik försvagas av att SCB använder andra ålderskategorier än de 

som används i denna studie. Däremot visar SCB:s statistik att genomsnittsåldern för en 

                                                 
41 SCB (2012), s. 189. 
42 Ibid., s. 190. 
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gymnasielärare i Sverige är cirka 46 år, medan genomsnittsåldern i denna undersökning är cirka 

40,5 år. Lärare yngre än genomsnittsåldern är alltså överrepresenterade i denna studie. 

 

Tabell 3 visar att en majoritet av dem som svarade på enkäten har varit yrkesaktiva i färre än 

10 år och genomsnittet beräknades till 11 år. Ingen relevant jämförande statistik från SCB eller 

lärarförbunden fanns tillgänglig. 

Tabell 3: Visar deltagarnas fördelning över antal yrkesaktiva år. Värdet ”Ej angivet” på ålderskategorin representerar dem som 

valde att inte svara på frågan. 

Yrkesaktiva år Antal Andel i procent 

 Ej angivet 1 1,6 

0 - 5 20 32,3 

6 - 10 15 24,2 

11 - 15 10 16,1 

16 - 20 8 12,9 

21 - 30 4 6,5 

31 - 40 4 6,5 

Total 62 100,0 

 

Tabell 2 visade på att genomsnittåldern på respondenterna var lägre än landets genomsnitt och 

därför bör även antalet yrkesaktiva år vara lägre. En yngre lärarkår bör ha större engagemang att 

implementera IT i undervisningen, vilket ofta också innebär mer djupgående IT-kompetens. Det 

kan av samma anledning göra dem mer benägna att delta i en webbaserad enkät som handlar om 

ämnet. 

Relevans av olika program för planering och undervisning för en lärare 

Tabell 4 visar beräknad differens och procentuellt värde av denna differens mellan 

respondenternas genomsnittliga värderingar av den egna kompetensen inom olika programtyper 

och de olika programtypernas relevans inom yrket. 

 
Tabell 4: Visar genomsnittlig värdering av den egna kompetensen för olika programtyper, varav några här beskrivs med 

vedertagna namn, och genomsnittlig värdering av kompetensens relevans i yrket. Differensen mellan dessa visas i kolumn fyra och 

den relativa procentuella differensen i kolumn 5, som beräknats genom att dividera Differens med Kompetens. 

Genomsnitt för självskattad kompetensnivå och kompetensens relevans i yrket  
(n=61-62) 

  Kompetens Kompetensens relevans Differens Differens (procentuell) 

Word 4,85 5,55 0,69 14,3 % 

Excel 3,60 3,93 0,33 9,3 % 

Powerpoint 4,45 4,94 0,48  10,9 % 

Lärplattform 4,32 5,21 0,89 20,5 % 

Internetsökning 4,97 5,06 0,10 2,0 % 

Skapa media 3,25 3,32 0,08 2,4 % 
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Tabell 4 ger en bild av att lärarens två viktigaste IT-verktyg i urvalet är mjukvara för 

ordbehandling och skolans lärplattform. Det är också de två områden där kompetensnivån skiljer 

mest från programmens relevans i yrket. Respondenterna skattade sin förmåga att söka 

information på Internet som hög och tyckte också att informationssökning på Internet är ett 

viktigt verktyg för yrket. Program för kalkylering, dokumentering och planering så som Excel 

skattades av många som ett relevant verktyg, men som ett av det minst viktiga i urvalet. Den egna 

kompetensen i program för att skapa media värderades lägst av alla IT-verktyg. Genomsnittet av 

kompetensens relevans säger att verktygen för detta är mindre viktigt i yrket. 

 

Figur 1 är en grafisk presentation av data från föregående figur och visar på samma sätt 

genomsnittliga värden av respondenternas värderingar av kompetens och relevans. Linjen Y = X 

representerar önskad nivå på kompetens i program för att motsvara nödvändig kompetens. 

 
Figur 1: Visar genomsnittlig värdering av den egna kompetensen inom olika programtyper på x-axeln och värderingen av samma 
programtypers relevans för yrket på y-axeln. 

Samtliga punkter ligger ovanför denna linje vilket innebär att nuvarande kompetens inte är 

tillräcklig. Till exempel punkten Internet, som representerar respondenternas genomsnittliga 

värderingar av informationssökning på Internet, ligger nära linjen eftersom värdena för 

kompetens och relevans är ungefär lika stora. Om kompetensen istället skattats högre än 

relevansen hade punkten hamnat under linjen. 

 

Figur 2 visar hur respondenterna skattade relevansen av programmet Excel, eller motsvarande, 

för att klara arbetsuppgifter inom läraryrket. Tillgängliga svarsalternativ för respondenterna 

sträckte sig från 1 - obetydligt till 6 – viktigt. Alternativ 3 väger svagt mot obetydligt och 
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alternativ 4 väger svagt mot viktigt. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och andel 

av totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 2: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om hur relevant IT-verktyget Excel eller motsvarande är 
för undervisning och annat arbete.  

Figur 2 visar att spridningen av svaren var stor gällande relevansen i yrket av Excel, det vill 

säga ett verktyg för kalkylering, dokumentering och planering, men en majoritet av 

respondenterna ansåg det i olika grader vara viktigt för yrket. 

 

Figur 3 visar hur respondenterna skattade relevansen av programvara att skapa media med för 

att klara arbetsuppgifter inom läraryrket. Figurens nominalskala och axlar är uppbyggda på 

samma sätt som föregående figur. 

 
Figur 3: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om hur relevanta IT-verktyg för att skapa egen media är 
för undervisning och annat arbete. 
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Figur 3 visar att det finns en stor spridning av svaren gällande relevansen i yrket av verktyg för 

att skapa egen media med en förskjutning mot att vara obetydligt. 

 

Programtyperna som beskrivits ovan används i olika syften och grad. Ordbehandling och 

informationssökning på Internet kan lätt kopplas till teoretiska moment inom alla kurser på 

gymnasiet och ses därför som relevanta verktyg för alla gymnasielärare. Skolornas lärplattformar 

är sannolikt av olika modeller och används i olika syften så som för att informera, annonsera, 

kommunicera, fil-dela och dokumentera. På ett eller annat sätt måste alltså alla lärare och elever 

använda lärplattformen, som sällan är statisk i funktionalitet. Presentationsprogram används på 

liknande sätt, av lärare inom alla ämnen men också av eleverna. Kalkyl- eller databasprogram 

liksom Excel är däremot inte lika lätt att tillämpa i all undervisning, men kan användas av lärarna 

för planering, dokumentation och beräkningar. Många av dessa funktioner går att använda genom 

andra metoder t.ex. skolans lärplattform eller med papper och penna, vilket kan förklara den 

stora spridningen av svar som iakttogs i figur 2. En liknande situation kunde iakttas i figur 3 för 

program att skapa egen media. En majoritet av respondenterna finner dessa som mindre 

relevanta i yrket, men en relativt stor grupp ser samtidigt dessa som ytterst relevanta. Det här blir 

en intressant del av diskussionen eftersom det till viss del kopplar till att möta elevernas kultur, 

den nya IT-generationen. Det verkar onekligen som att de två sistnämnda programtyperna inte är 

givna som en del av yrket och både lärarens ämnen och eget intresse kan påverka hur de svarat. 

Demografi över IT-kompetens bland gymnasielärarna 

Figur 4 visar den genomsnittliga kvoten för respondenternas värderingar av programtypers 

relevans i yrket dividerat med skattningen av den egna kompetensen inom dessa uppdelat efter 

olika ålderskategorier. Värdet ett på skalan som visas på y-axeln representerar den genomsnittliga 

nivån när den egna kompetensen motsvarar yrkets krav. Den sista ålderskategorin sträcker sig 

över ett spann på cirka 15 år till skillnad från de andra som sträcker sig över ett spann på 5 år. 
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Figur 4: Visar genomsnittlig kvot av varje respondents summerade värdering av de olika datorprogrammens relevans dividerat 
med det summerade värdet av självskattningen av den egna kompetensen i de olika datorprogrammen fördelat över 
ålderskategorier angivna i år. Den sista ålderskategorin sträcker sig över ett spann på cirka 15 år. 

Figur 4 visar på en tendens att den genomsnittliga kvoten för de sammanlagda programmens 

relevans i yrket dividerat med den sammanlagda egna kompetensen inom dessa program stiger 

med åldern. Högre kvot innebär ett ökat behov av att förbättra sin IT-kompetens för att 

motsvara yrkets krav. 

 

Figur 5 visar den genomsnittliga summan för respondenternas värderingar av programtypernas 

relevans i yrket och den egna kompetensen inom dessa uppdelat efter olika ålderskategorier. Den 

sista ålderskategorin sträcker sig över ett spann på cirka 15 år till skillnad från de andra som 

sträcker sig över ett spann på 5 år. 

 

Figur 5: Visar genomsnittlig summa av respondenternas värdering av de olika datorprogrammens relevans i yrket och den egna 
förmågan i programmen fördelat över olika ålderskategorier angivna i år.  
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Figur 5 visar på en tendens att den genomsnittliga självskattade kompetensen för programmen 

sammanlagt sjunker med åldern och att motsvarande relevans är relativt lika för alla åldrar. 

 

Figur 6 visar den genomsnittliga kvoten för respondenternas värderingar av programtypers 

relevans i yrket dividerat med skattningen av den egna kompetensen inom dessa uppdelat efter 

olika kategoirer för antal yrkesaktiva år. Värdet ett på skalan som visas på y-axeln representerar 

den genomsnittliga nivån när den egna kompetensen motsvarar yrkets krav. Den sista kategorin 

sträcker sig över ett spann på minst 20 år till skillnad från de andra som sträcker sig över ett 

spann på 5 år. 

 
Figur 6: Visar genomsnittlig kvot av varje respondents summerade värdering av de olika datorprogrammens relevans dividerat 
med det summerade värdet av självskattningen av den egna kompetensen i de olika datorprogrammen fördelat över kategorier 
med antal yrkesaktiva år. Den sista kategorin sträcker sig över ett spann på minst 20 år. 

Figur 6 visar på en tendens att den genomsnittliga kvoten för de sammanlagda programmens 

relevans i yrket dividerat med den sammanlagda egna kompetensen inom dessa program stiger 

med antal yrkesaktiva år. Högre kvot innebär ett ökat behov av att förbättra sin IT-kompetens 

för att motsvara yrkets krav.  

 

Figur 7 visar den genomsnittliga summan för respondenternas värderingar av programtypernas 

relevans i yrket och den egna kompetensen inom dessa uppdelat efter olika ålderskategorier. Den 

sista kategorin sträcker sig över ett spann på minst 20 år till skillnad från de andra som sträcker 

sig över ett spann på 5 år. 
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Figur 7: Visar genomsnittlig summa av respondenternas värdering av de olika datorprogrammens relevans i yrket och den egna 
förmågan i programmen fördelat över kategorier med antal yrkesaktiva år. Den sista kategorin sträcker sig över ett spann på minst 
20 år. 

Figur 7 visar på en tendens att den genomsnittliga självskattade kompetensen för programmen 

sammanlagt sjunker med antal yrkesaktiva år och att motsvarande relevans är relativt lika för alla 

kategorier av antal yrkesaktiva år. 

 

Tabell 5 visar en sammanställning av data från undersökningen som behandlar den 

självskattade kompetensen inom olika programtyper och motsvarande programtypers relevans 

inom yrket för manliga respektive kvinnliga respondenter. Hur beräkningarna utfördes framgår i 

tabelltexten. 

 
Tabell 5: Visar en sammanställning över enkätsvarens skillnader mellan kön. Ålder beräknades genom att multiplicera antalet 
inom varje kategori med det genomsnittliga värdet för ålder inom kategorin för att sedan addera dessa värden och dividera på det 
totala antalet respondenter inom könet.  Två respondenter angav inte kön och svaren utlämnades därför i denna sammanställning. 
Individuell kvot för relevans/kompetens beräknades genom att för varje individ inom könet dividera den summerade relevansen 
av programmen med den summerade självskattade kompetensen inom programmen och sedan dividera med antalet respondenter 
inom könet. Summa för självskattad kompetens och skattad relevans beräknades genom att addera summan av de olika 
programmens relevans eller den egna kompetensen och sedan dividera med antalet individer inom könet. Gemensam kvot för 
relevans/kompetens beräknades genom att dividera värden för ”Summa för skattad relevans” med ”Summa för självskattad 
kompetens”. 

Jämförelse av genomsnitt mellan män och kvinnor 

  Män Kvinnor 

Antal 33 27 

Ålder 41,06 år 39,48 år 

Individuell kvot för relevans/kompetens 1,04 1,39 

Summa för självskattad kompetens 20,85 17,56 

Summa för skattad relevans 20,70 23,26 

Gemensam kvot för relevans/kompetens 0,99 1,33 
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Tabell 5 visar att fördelningen av respondenter över kön är relativt jämn liksom 

åldersskillnaderna mellan könen. En tydlig skillnad mellan könen som kan utläsas är att kvinnor 

skattar den egna förmågan att hantera de olika programmen lägre och samtidigt ser den 

kompetensen som viktigare för yrket. Skillnader kan iakttas inom båda könen i att kvoten för de 

gemensamma värdena ligger lägre än kvoten för de individuella värdena. 

 

Figur 8 visar respondenternas individuella kvot av de sammanlagda värderingarna av den egna 

förmågan inom de olika programtyperna dividerat med motsvarande programtypers relevans 

inom yrket separerat mellan män och kvinnor. 

 

 
Figur 8: Visar respondenternas individuella kvot av relevans dividerat med kompetens uppdelat mellan män och kvinnor och 
sorterat i storleksordning från lägsta till högsta. 

Figur 8 visar att det finns en stor spridning i förhållandet relevans/kompetens mellan både 

män och kvinnor. De manliga respondenterna fördelar sig jämnt över och under kvoten ett, 

medan en klar majoritet av de kvinnliga respondenterna ligger över kvoten ett. Det innebär att en 

betydligt större andel av de kvinnliga respondenterna ser ett behov av att förbättra sin IT-

kompetens för att motsvara yrkets krav, utifrån det sammanlagda värdet av alla programs relevans 

och det sammanlagda värdet på den egna kompetensen. 

 

Figur 9 visar fördelning av respondenternas sammanlagda värderingar av den egna 

kompetensen inom olika programtyper i förhållande till motsvarande programtypers relevans 

inom yrket. Axlarna som visas beräknades utifrån summan av snittvärden på värderingsalternativ 

i enkäten. 
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Figur 9: Visar varje respondents sammansatta åsikt av värdering av programmens relevans och värdering av sin egen kompetens. 
Skiljelinjer beräknades utifrån summan av snittvärden på värderingsalternativ i enkäten. 

Figur 9 visar att en överväldigande majoritet av alla respondenter överlag finner programmen 

relevanta för yrket. Män finns överrepresenterade i gruppen som finner programmen mindre 

relevanta i yrket och i gruppen som skattar sin egen förmåga att använda programmen nära 

fulländad. 

 

Den typiske datoranvändande gymnasieläraren är svår att beskriva utifrån aktuell data, men 

genom att slå samman värderingar av alla IT-kompetenser och deras relevans kan jämförelser 

göras mellan olika kategorier av lärare inom kön, ålder och antal yrkesaktiva år. Figur 4 visade att 

yngre respondenter ligger närmare den nivå av IT-kompetens de anser tillbörlig inom yrket. Figur 

5 visade också att de skattar sin IT-kompetens något högre än vad äldre respondenter gör. Nivån 

för relevans är liknande för alla åldersgrupper, trots att värdena är relativa. Figur 6 och 7 visade 

liknande mönster som de två tidigare figurerna, men kategorierna är istället för ålder uppdelade 

efter antal yrkesaktiva år. Det kan vara ett tecken på att andra yrkeserfarenheter inte förändrar IT-

kompetenserna i aspekterna de undersöks, data saknas för djupgående analys. Tabell 5 visade 

stora skillnader mellan hur de olika könen värderat sin IT-kompetens. Taget som genomsnitt för 

alla manliga respondenter så ligger de ungefär på den nivå de själva anser tillbörlig, medan 

genomsnittet för alla kvinnliga respondenter ligger klart under den nivå de själva anser tillbörlig. 

Figur 8 visade hur manliga och kvinnliga respondenter individuellt förhåller sig till kvoten av 
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relevans dividerat med kompetens och visar att det finns en stor differens inom varje grupp. I 

figur 9 kunde man identifiera två grupper där manliga respondenter är överrepresenterade. Den 

ena finner de genomsnittliga IT-kompetenserna som mindre relevanta för yrket och den andra 

skattar sina egna genomsnittliga IT-kompetenser nära fulländad. 

Sammanfattningsvis framgår det av data att både ålder och kön tycks påverka värderingarna. 

Unga lärare har liksom dagens ungdomar vuxit upp med lättillgänglig elektronik/teknik och ligger 

kanske närmare gruppen Digital Natives, som nämns under teoretiska perspektiv. Med enkät som 

undersökningsmetod går det inte att jämföra den faktiska IT-kompetensnivån på respondenterna, 

men de yngre lärarna kan förväntas se större möjligheter med IT i undervisningen och därför 

sätta ett större värde på relevansen av datorkunskaper och de olika programmen. 

Lärarens deltagande i IT-utbildning 

Figur 10 visar hur respondenterna svarat på frågan om skolan erbjudit utbildningstillfällen för 

att förvärva nödvändig kunskap, i perspektiv till vilka datorkunskaper som skalla förmedlas till 

eleverna i olika Gy11-kurser. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och andel av 

totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 10: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om skolan erbjudit utbildningstillfällen för att förvärva 
nödvändig kunskap, i perspektiv till vilka datorkunskaper som skall förmedlas till eleverna i olika Gy11-kurser. 

Figur 10 visar att drygt tre åttondelar av respondenterna inte erbjudits IT-utbildning eller 

utbildning om hur datorkunskaper kan förmedlas till elever sedan Gy11 infördes. En tredjedel av 

dessa har istället lagt ned egen tid utanför arbetet för att utveckla sina IT-kompetenser. En 

majoritet har ändå erbjudits minst ett utbildningstillfälle och sammanlagt har tre fjärdedelar på 

något sätt förberett sig inför förändringarna Gy11 hade på olika ämnen. 
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Figur 11 visar hur respondenterna svarat på frågan om hur ofta de deltar när 

utbildningstillfällen gällande IT erbjuds. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och 

andel av totalt antal svar på den högra axeln. 

 

 
Figur 11: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om hur ofta respondenten deltar när utbildningstillfällen 
gällande IT erbjuds. 

Figur 11 visar att knappt en av åtta alltid deltar när utbildning erbjuds och att en lika stor 

grupp aldrig erbjuds utbildning. Den största gruppen av respondenter deltar sällan. 

 

Figur 12 visar hur respondenterna svarat på frågan om vilken den främsta anledningen är till 

att inte alltid delta när IT-utbildning erbjuds. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln 

och andel av totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 12: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om vilken den främsta anledningen är till att man inte 
alltid deltar när IT-utbildning erbjuds. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

5

10

15

20

25

30

Inga erbjöds Aldrig Sällan Ofta Alltid

Andel av n Antal 

Deltagande vid utbildningstillfällen 
(n = 62) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

5

10

15

20

25

Deltar alltid Tidsbrist Har redan
kunskaperna

Saknar
intresse

Kvalitén på
utbildningen

Annan
anledning

Andel av n Antal 

Främsta anledningen att inte delta 
(n = 61) 



 

29 
 

Figur 12 ger en bild av att tidsbrist är den vanligaste anledningen till att lärare inte deltar vid 

alla utbildningstillfällen som erbjuds. Den näst vanligaste anledningen är att de redan besitter 

kunskaperna som kommer att förmedlas. 

 

Figur 13 visar hur respondenterna svarat på frågan om hur eventuella utbildningstillfällen 

inom IT genomförts, med eller utan tidskompensation. Staplarna representerar antal på den 

vänstra axeln och andel av totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 13: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om hur eventuella utbildningstillfälle inom IT 
genomförts, med eller utan tidskompensation. De fyra bortfallna svaren kommenterades av respondenterna med att lämpligt 
svarsalternativ saknades. 

Figur 13 ger en bild av att om utbildningstillfällen erbjuds på skolan så ligger dessa utöver 

vanlig arbetstid. Bara en av fem får någon typ av kompensation för deltagandet i utbildningen. 

Två respondenter valde att kommentera gällande denna fråga att kompensationen alltid var 

övertid, varav en stor del togs ut under den egna planeringstiden och då förlorade sitt egentliga 

värde. Andra respondenter kan själv ha tolkat frågan på detta viset och därför angivit att de inte 

erbjudits någon kompensation för arbetet utöver vanlig arbetstid. 

 

Glappet som påvisats i figur 4 och 5, mellan den självskattade kompetensen och de olika 

verktygens relevans i yrket, kan överbryggas genom att erbjuda utbildningar av olika slag, som 

lärare enligt tidigare undersökningar eftersöker. Lärarnas förberedelser inför kursförändringarna i 

Gy11 bör ha startat för cirka två år sedan. Figur 10 visade att tre fjärdedelar av respondenterna på 

något sätt förberett sig inför de nya kraven på IT-kompetens, men bara en tredjedel av 

respondenterna erbjöds mer än ett utbildningstillfälle. En tredjedel av dem som inte erbjudits 

utbildning har istället lagt egen tid på detta, vilket är ett tecken på att skolan behöver erbjuda 

utbildning. När IT-utbildning väl erbjuds borde deltagandet vara högt till skillnad från vad figur 

11 visade. Anledningen visades i figur 12 där de två stora grupperna kan härledas till två olika 
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problem. Det ena problemet är att utbildningen inte är relevant för alla och även om skolan 

erbjuder IT-utbildning är den föga intressant. Det kan kopplas till vad som presenterats tidigare i 

första stycken under rubriken teoretiska utgångspunkter. Begreppet IT är stort och skolor som 

erbjuder IT-utbildning och lärare som deltar i sådan hoppas ofta på mer än vad som faktiskt 

serveras. Det andra problemet är lärarens tidsbrist. Figur 13 visade att respondenterna skall 

ansvara för att utveckla sin egen IT-kompetens, eftersom arbetet med detta ska ligga utöver 

vanlig arbetstid och ofta utan kompensation för detta. 

Gemensamma strategier för att garantera eleverna IT-kompetenser 

Figur 14 visar hur respondenterna svarat på frågan om deras arbetslag diskuterat vad varje ämne 

förväntas tillföra för datorkunskaper. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och andel 

av totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 14: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om respondentens arbetslag diskuterat vad varje ämne 
förväntas tillföra för datorkunskaper. 

Figur 14 visar att hälften av alla respondenter fört en diskussion i arbetslaget om hur 

datorkunskaper kan delas upp mellan ämnen, men försvinnande få har tagit konkreta beslut. 

Knappt en sjättedel har själv pratat med kollegor om vad olika ämnen skall bidra med. 

 

Figur 15 visar hur respondenterna svarat på frågan om deras ämneslag diskuterat vilka 

datorkunskaper ämnet bör innefatta och hur de skall förmedlas. Staplarna representerar antal på 

den vänstra axeln och andel av totalt antal svar på den högra axeln. 
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Figur 15: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om respondentens ämneslag diskuterat vilka 
datorkunskaper ämnet bör innefatta och hur de skall förmedlas. 

Figur 15 visar att drygt hälften av alla respondenter fört en diskussion i ämneslaget om vilka 

datorkunskaper ämnet bör innefatta och hur dessa skall förmedlas till eleverna. En klar majoritet 

av alla respondenter arbetar med tillämpningarna själva, med eller utan att ha fört en diskussion 

om dessa, i motsats till att följa en gemensam strategi. 

 

Figur 16 visar hur respondenterna svarat på frågan om skolledningen reserverat tid för 

diskussioner i arbetslag/ämneslag om hur datorkunskaper skall förmedlas eller fördelas. Staplarna 

representerar antal på den vänstra axeln och andel av totalt antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 16: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om skolledningen reserverat tid för diskussioner i 
arbetslag/ämneslag om hur datorkunskaper skall förmedlas eller fördelas. 
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Figur 16 visar att knappt hälften av respondenterna arbetar på en skola som inte reserverat tid 

specifikt för diskussioner om hur datorkunskaper skall förmedlas i Gy11. Svarsalternativet ”Vet 

ej” härleds av några respondenter i kommentarsfältet till enkäten att det inte fanns något uttalat 

mål att diskutera IT, men att det ändå fanns tid att göra detta på eget initiativ. 

 

Figur 17 visar hur respondenterna svarat på frågan om de själva är väl förtrogna med den nya 

gymnasiereformen Gy11. Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och andel av totalt 

antal svar på den högra axeln. 

 
Figur 17: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om respondenten är väl förtrogen med den nya 
gymnasiereformen Gy11. 

Figur 17 visar att alla respondenterna är väl förtrogna med vilka förändringar Gy11 inneburit 

för sina egna ämnen, men väldigt få med de övergripande förändringarna. Två tredjedelar av 

eleverna på gymnasiet idag läser sina kurser i den nya gymnasieskolan. Alla respondenter behöver 

därför inte nödvändigtvis ha undervisat Gy11-kurser. 

 

Figur 18 visar hur respondenterna svarat på frågan om de själva behöver instruera eleverna om 

hur olika datorprogram används oftare idag än innan Gy11. Staplarna representerar antal på den 

vänstra axeln och andel av totalt antal svar på den högra axeln. 
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Figur 18: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om respondenten behöver instruera eleverna om hur 
olika datorprogram används oftare idag än innan Gy11. 

Figur 18 visar att de flesta respondenterna inte upplever någon märkbar skillnad av hur 

mycket hjälp eleverna behöver med att använda datorprogram sedan införandet av Gy11. Drygt 

tre åttondelar anser ändå att eleverna faktiskt behöver mer hjälp. 

 

Figur 19 visar hur respondenterna svarat på frågan om de själva anser sig ha tillräckliga 

kunskaper för att lära eleverna hur man använder datorn och program aktuella för sina ämnen. 

Staplarna representerar antal på den vänstra axeln och andel av totalt antal svar på den högra 

axeln. 

 
Figur 19: Visar fördelningen av svar i antal och procentuell del på frågan om respondenten anser sig ha tillräckliga kunskaper för 
att lära eleverna hur man använder datorn och program aktuella för sina ämnen. 
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Figur 19 visar att en majoritet av respondenterna känner sig säkra i att kunna förmedla 

tillbörliga datorkunskaper inom sina ämnen. En tredjedel känner å andra sidan att den egna 

kompetensen inte eller knappt räcker till. 

 

Beroende av den lokala skolans uppbyggnad så finns olika strukturer för gemensamt arbete. 

De två vanligaste arbetsstrukturerna på större skolor är att träffas inom ämneslag för att diskutera 

ämnesspecifika frågor och inom arbetslag för att diskutera program- eller klasspecifika frågor. 

Ensamma ämneslärare, ofta på en mindre skola, kan kanske bara vända sig till arbetslaget. 

Oavsett vilket så kan det vara problematiskt att planera sin undervisning om det inte är tydligt 

vilka moment som behöver tas med. Risken finns att vissa kunskaper lärs ut flera gånger eller helt 

utelämnas. Kursen datorkunskap försvann för att den skulle vara en del av alla ämnen, inte för att 

dess innehåll saknade relevans. Figur 14 och 15 visade att väldigt få av respondenternas arbetslag 

och få ämneslag har gjort en tydlig uppdelning av datorkunskaper mellan och inom ämnen. 

Många respondenter arbetar individuellt med att lära eleverna använda datorn och programmen 

som behövs i den egna undervisningen. Figur 16 visade att skolorna kanske inte varit helt 

förberedda på förändringen i kursinnehåll då hälften av respondenternas arbetslag/ämneslag inte 

har blivit uppmanade att ta en diskussion om detta. Figur 17 visade att alla respondenter är 

medvetna om eventuella förändringar i sina egna ämnen/kurser, men kanske inte om att 

datorkunskap nu skall genomsyra i stort sett alla ämnen eleverna läser. Om varken skolledning 

eller lärare diskuterat frågan och eventuella tillämpningar genomförs individuellt så borde det vid 

det här laget avspeglas på elevernas förmåga att använda datorn. Figur 18 visade att en tredjedel 

av respondenterna upplever att eleverna behöver mer hjälp med datorn idag än innan Gy11. En 

tredjedel av respondenterna tvekar dessutom angående sin egen förmåga att förmedla 

datorkunskaper nödvändiga för ämnet till sina elever, vilket figur 19 visade. 
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Diskussion 

Sammanfattning av analys 

Respondenterna till enkäten kan i stort anses vara representativa för hela lärarkåren sett till kön 

och antal yrkesaktiva år, men medelåldern var något förskjuten mot de yngre åldrarna. 

Majoriteten av de datorprogram som undersöktes upplevdes vara av stor relevans för yrket, men 

program liknande Excel och program för att skapa egen media hade stor spridning av relevans i 

svaren. Det finns alternativa metoder att lösa problem som t.ex. Excel lämpar sig för och vissa 

respondenter kan av brist på goda exempel/intresse helt välja bort programmet. Program för att 

skapa egen media kan vara knutna till undervisningen och vilka ämnen respondenten undervisar 

inom, men för att möta eleverna i den massmediala världen borde intresset vara stort. 

Från analysen går det inte att fastställa en typisk datoranvändande gymnasielärare, eftersom 

alla programvärderingar var relativa. Åldersmässigt så skattade yngre respondenter sin IT-

kompetens högre, men upplevelsen av programmens relevans var relativt lika för alla grupper. 

Motsvarande data för antal yrkesaktiva år istället för ålder visade liknande resultat, vilket är ett 

tecken på att andra yrkeserfarenheter inte nödvändigtvis påverkar de aspekter av IT-kompetens 

som undersöktes. Det fanns tydliga tecken på att den genomsnittliga manliga respondenten 

värderade sin egen IT-kompetens högre och relevansen av den lägre än den genomsnittliga 

kvinnliga respondenten. 

Långt ifrån alla respondenter hade enligt dem själva erbjudits utbildning för att möta de IT-

relaterade förändringarna i kurser inom Gy11. Överlag när IT-utbildning erbjuds så var det få 

respondenter som alltid väljer att delta, vilket de förklarar med tidsbrist eller att de redan besitter 

kunskaperna som erbjuds. Tidsbristen kan härledas till att utbildningen ofta erbjuds vid tillfällen 

som ligger utanför vanlig arbetstid och som sedan inte kompenseras. De förkonstruerade 

svarsalternativen som erbjöds i enkäten kan tolkas på flera sätt och några få kommentarer gavs 

gällande detta som menade att utbildningen erbjöds på respondentens vanliga planeringstid. Att 

vissa av respondenterna redan besitter kunskaperna som erbjuds i utbildningen är ett tydligt 

tecken på att utbildningen skolorna erbjuder inte är relevant för lärarna. 

Väldigt få av respondenternas arbetslag och ämneslag arbetade efter en gemensam plan för 

IT-utbildning av eleverna och skolledningen hade till stor del inte reserverat tid för diskussioner 

om detta. De flesta lärarna var väl medvetna om vilka förändringar Gy11 haft på deras egna 

ämnen, men färre är insatta i de mer övergripande förändringarna så som att IT på något sätt 

skall genomsyra de flesta kurserna på gymnasiet. Risken finns att de kunskaper som förmedlades i 

den gamla kursen datorkunskap nu faller mellan stolarna och en del av respondenterna märkte 

idag av en negativ utveckling hos eleverna i denna aspekt. Drygt en tredjedel av alla respondenter 

ansåg dessutom att den egna kompetensen knappt räckte till för att förmedla de IT-kunskaper 

som idag krävs. 



 

36 
 

Relevanta IT-kompetenser och deltagande i IT-utbildning 

Oavsett vilken person som ska utvärdera ett program eller en programtyp så finns det självklart 

en koppling till om personen har några tidigare erfarenheter. En respondent till denna enkät som 

inte använt eller sett exempel på hur man kan använda t.ex. programmet Excel kommer 

antagligen att bedöma det som icke relevant, den personen klarar säkert sina arbetsuppgifter bra 

ändå. En logisk följdfråga kan då vara varför den personen ska behöva lära sig att använda 

datorprogram, men det är såklart för att möta de nya kraven som ställs gentemot eleverna på IT-

kompetens, som förberedelse inför studier eller ett arbetsliv med datorer i olika former som givna 

verktyg.  

Ju mer man använder och även får se andras lösningar i ett program desto större möjligheter 

kan man själv se med det. ITiS-projektet försökte adressera detta, men ur ett annat perspektiv, 

genom att låta lärare under seminarieform diskutera det egna utvecklingsarbetet med IT i 

undervisningen.43 Många av de lärare som deltog var i efterhand missnöjda över att projektet inte 

fokuserade på att förbättra deras egna kunskaper om pedagogiska verktyg och specifika 

program.44 Under åren som följde ITiS-projektet hamnade en stor del av anslagen, som delades 

ut till skolor för att höja lärarnas kompetensnivå, i någon typ av IT-projekt. Dessa lämnade sällan 

bestående effekter på undervisningens kvalitet.45 Benämningen IT-utbildning46 kan negativ påverka 

deltagandet i densamma, eftersom den innefattar så många olika kunskaper. Om utbildning skall 

erbjudas inom ett specifikt program måste en lämplig nivå på innehållet väljas ut och presenteras 

för eventuella deltagare på ett tydligt sätt i förväg. Annars finns en risk att den som inte ser något 

värde i programmet inte tar till sig informationen om utbildningen som erbjuds eller väljer att inte 

delta och att den som använt programmet väldigt mycket tror att utbildningen är för 

grundläggande och därför helt tidsödande. 

Ekonomiskt sett har skolan stora vinster att göra genom att erbjuda utbildningstillfällen då 

samtliga lärare kan delta, vilket praktiskt innebär kvällstid, studiedagar och annan tid som normalt 

kan kompenseras ut t.ex. lov. Detta blir inte förenligt med lärarens förtroendetid eller annan 

möjlighet att kompensera övertid och kan därför ses som att ligga utöver vanlig arbetstid. 

Lösningen skulle kunna vara externa utbildningar under ordinarie arbetstid, men situationen blir 

även då komplex. Med garanterad undervisningstid kan lektioner inte ställas in utan vidare och en 

vikare som tar över undervisningen kan inte kompensera den tidsmässiga arbetsbörda som 

läraren själv lagt på att förbereda undervisningen och allt annat runtomkring. 

Idag finns många alternativ till klassisk utbildning som inte tar plats varken på skolan eller hos 

ett externt företag. Ett sådant exempel är PIM (praktisk IT- och mediekompetens), som erbjuder 

handledning och studiecirklar på Internet. Vissa föredrar att i sin egen takt kunna följa olika 

                                                 
43 Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2003), s. 8-10. 
44 Chaib, Bäckström & Chaib (2001), s. 1. 
45 Ramböll (2006), s. 78-80. 
46 Husén & Postlethwaite (1985), s. 937. 
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guider utan att känna någon press eller stress. För de lärare som känner till och använder PIM 

kvarstår dock problemet om när man har tid att sätta sig med det. Som resultatet i studien visade 

erbjuds utbildningen ofta utanför arbetstiden och vad ska då locka till att lägga fritiden på arbete? 

Från och med 2014 kommer dessutom Skolverket att ta ut en avgift för användet av PIM47, vilket 

kan innebära att färre skolor ens erbjuder det som ett alternativ för personalen. Vid en större 

granskning av all europeisk forskning om IT i skolan lyftes specifik behovet av att erbjuda lärare 

någon typ av motivation, i form av tid eller karriärmöjligheter, för föredömligt arbete och 

kompetensutveckling inom området.48 

En kommentar som en av respondenterna lämnade på enkäten var att kunskaperna som 

erbjuds inom PIM är obsoleta, att hen hellre skulle vilja lära sig andra, nya verktyg. Det lyfter en 

annan problematik om hur utbildningen skall utformas för att inte bara ge kunskap om etablerade 

program, utan också visa, inspirera och ge kunskap om hur nya program kan användas och någon 

måste samtidigt bestämma vilka av dem som det är värt att satsa på. 

Läraren bär stort ansvar för sin egen kompetensutveckling och måste därför bli bättre på att 

ställa krav på arbetsgivaren och tydligt visa vilka behov som finns och under vilka förutsättningar 

man är beredd att arbeta med dem. Extern IT-utbildning som läraren själv kan söka upp är 

vanligtvis kostsam och få skolor har en budget att erbjuda sådan till alla i personalen. Genom att 

omdirigera några av de kostsamma tjänsterna för IT-underhåll till att skaffa en intern IT-utbildare 

kanske lärarna själva kan lösa flera av de problem som i annat fall kräver speciell kompetens. Om 

förutsättningarna i tidsaspekten inte förändras måste kanske lärare börja prioritera om och sätta 

sin egen yrkeskompetens före elevernas tillfälliga behov och eventuella uppdrag man åtagit sig 

eller fått tilldelat. 

Demografi över IT-kompetenser 

Lärare inom olika ämnen har olika krav på IT-kompetenser t.ex. kan man lätt tänka sig en 

svenskalärare som använder ordbehandlingsprogram och en medialärare som använder 

videoredigeringsprogram. Sådana logiska kompetensfördelningar är att förvänta, men skillnader 

mellan olika lärare inom liknande ämnen kan vittna om brister i rutinerna för lärarutbildning och 

kompetensutveckling. 

Studiens resultat visade att värderingarna av den egna IT-kompetensen och programmens 

relevans i yrket påverkades av både respondenternas kön och ålder. Unga lärare har liksom 

dagens ungdomar vuxit upp med lättillgänglig elektronik/teknik och kan ligga närmare gruppen 

Digital Natives, en benämning för individer som vuxit upp med IT och anpassat sig till 

möjligheterna det erbjuder.49 Yngre lärare förväntas därför se större möjligheter med IT i 

undervisningen än äldre lärare. Om detta är fallet kan man diskutera om lärare har ett bäst-före-

                                                 
47 PIM (2012). 
48 Balanskat, Blamire & Kefala (2006), s. 8. 
49 Prensky (2001), s. 1-3. 
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datum i denna aspekt, en punkt där de får svårare att associera till ungdomarna. Än mer 

uppseendeväckande kan vara om de yngre lärarna inte bara skattar sin kompetensnivå högre, utan 

att den faktiskt är högre. Det skulle vara ett tydligt tecken på långvarigt bortfall av nödvändig 

kompetensutveckling för lärare inom IT. Lärarstudenterna missgynnas av att i stort sett all 

praktisk IT-utbildning förläggs till praktikperioder. Handledarna där kan sakna den kompetens 

som behövs samtidigt som andra aspekter av läraryrket och kursuppgifter tar upp det mesta av 

tiden. Eftersom IT får en sådan obetydlig roll i dagens lärarutbildning, endast tre av tio studenter 

uppgav år 2005 att lärarutbildningen gett nya IT-kunskaper50, kan det betyda att dagens unga 

lärare om 10 år blir omsprungna av nyexaminerade lärare. Eleverna har förändrats, men 

utbildningssystemet är detsamma.51 

De stora skillnaderna mellan könen som resultatet visade på kan tillskrivas flera olika 

anledningar så som att de manliga respondenterna var överrepresenterade bland de ämnen som 

använder datorn mycket och därför redan har en hög kompetensnivå eller bland ämnen som 

använder datorn sällan och därför värderat programmens relevans lågt. Denna studie saknar 

nödvändig data för att undersöka påståenden så som att kvinnor inte erbjuds samma möjligheter 

till att utveckla sina IT-kompetenser, har större intresse för IT eller att de lättare kan se 

möjligheterna med att implementera IT i sin undervisning. Finns det stora skillnader i IT-

kompetens mellan könen är detta ett intressant område för vidare forskning. Tidigare forskning 

har visat att män generellt sett har en något starkare självkänsla än kvinnor och kan därför 

förväntas skatta sin egen förmåga högre.52 En sådan effekt kan ha påverkat studiens resultat utan 

att ha någon koppling till reell IT-kompetens.  

Gemensamma strategier 

En av anledningarna till att gymnasieskolan skulle reformeras år 2011 var för att bättre möta 

arbetslivets krav på digital kompetens, vilket skulle ske genom att integrera IT i flera ämnen.53 

Ämnesöverskridande undervisning skapar en situationskontext som är gynnsamt för elevernas 

inlärning, men för att detta skall vara möjligt behövs ett nära samarbete mellan lärarna.54 IT har 

integrerats i alla ämnen, men frågan är om lärarna har fått rätt kompetens och på annat sätt 

förberetts inför att ta över denna del av undervisningen. Studiens resultat visar att många lärare 

på något sätt har förberett sig inför de nya kraven i Gy11, men att arbetet i mångt och mycket 

sker på egen hand och utan gemensamma strategier inom arbets- och eller ämneslag. Hur 

kommer det då sig att datorkunskaper som tidigare hade en helt egen kurs nu blivit så förbisedda 

och varför var inte Skolverket bättre på att informera om dessa aspekter av reformen? 

                                                 
50 KK-stiftelsen (2005), s. 5. 
51 Hammond (2004), s. 35. 
52 Kroska (2008), s. 324-326. 
53 Regeringskansliet (2011), s. 23. 
54 Gibbons (2006), kap. 7. 
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En kommentar som en av respondenterna lämnade på enkäten var att eleverna nyligen fått 

egna datorer. En stor del av alla gymnasieelever har idag en egen dator tillhandahållen av skolan, 

vilket är en av de grundläggande förutsättningarna för att IT skall kunna tillämpas på ett praktiskt 

sätt inom alla ämnen. Sverige ligger långt efter andra medlemsländer inom EU gällande arbetet 

med en nationell IT-strategi.55 Förklaringen kan vara att ansvaret istället har lagts på kommun- 

och skolnivå, som alla utformar sin egen strategi. Gymnasieskolor liknande respondentens har 

stora behov av och håller säkert redan på med att utveckla en tydlig IT-strategi, men varför är då 

inte alla lärare inblandade i utformandet av denna? Uppdrag kunde delas ut till arbetslag för att 

t.ex. testa och utvärdera olika sätt att föra in IT i undervisningen och dela upp arbetsbördan 

sinsemellan. Tidigare forskning har visat att skolor som under längre tid tillämpar IT i 

undervisningen drar stor nytta av detta och att det faktiskt avspeglas i elevernas betyg, men att det 

kräver en gemensam strategi.56 

                                                 
55 EURYDICE (2011), s. 66-67. 
56 Balanskat, Blamire & Kefala (2006), s. 6-7. 
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Konklusion 

Den här studien är av betydelse eftersom den till skillnad från tidigare forskning poängterar 

lärarens eget perspektiv av all den IT-utbildning som erbjuds lokalt på skolorna och inte IT-

utbildning som en del i ett större projekt. Dessutom undersöks lärarens perspektiv av det arbete 

som bedrivs för implementering av IT i undervisningen, som Gy11 kräver, inom arbets- och 

ämneslag, vilket är av intresse för forskning om skolors IT-strategier. 

Framtida forskning inom området skulle kunna fokusera på vilken typ av utbildning som 

faktiskt erbjuds, vad IT-utbildning egentligen är och vilka mål den har i den faktiska 

undervisningen eller i de praktiska aspekterna av läraryrket. Det vore intressant med en 

utvärdering av nivågrupperad kompetensutveckling t.ex. där några får inspiration till att pröva på 

nya program medan andra får praktiska tips på hur specifika verktyg i program kan användas för 

att effektivisera arbetet. Vidare vore det intressant att djupare undersöka varför kvinnor kan se så 

mycket större möjligheter med IT än vad männen kan eller om det faktiskt finns skillnader i IT-

kompetens mellan könen. 

För att IT ska bli en naturlig del av skolan behövs en tydlig struktur för arbetet med denna 

implementering. Till att börja med måste lärarutbildningen anpassas för IT-åldern och släppa in 

olika IT-kompetenser som en del i studieplanen. Skolverket kan ta ansvar för att hjälpa skolorna 

med att utveckla IT-strategier som fungerar och skolorna själva måste fördela ansvarsområden 

och garantera lärarna en kontinuerlig kompetensutveckling på villkor som är acceptabla. För 

skolor som ligger efter i sin IT-strategi tror jag att det behövs en rejäl avspark som markerar syfte 

och mål med arbetet t.ex. genom en gemensam vecka med möjligheter att hämta inspiration från 

varandra, från professionella IT-utbildare och från eleverna. Skolledningen måste ge tydliga 

riktlinjer att lärarna själva ska ta ansvar för sin kompetensutveckling inom IT-området och i 

gengäld erbjuda någon typ av kompensation i tid, lönemässigt eller som karriärmöjligheter. Den 

gamla frasen, en lärare blir aldrig färdigutbildad, ska väl inte grundas på undermålig utbildning? 
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Bilaga – Enkät 
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Svarsalternativ på frågorna där sådana erbjöds: 
 

 Kön 
o Man 
o Kvinna 

 Ålder (år) 
o 20-25 
o 26-30 
o 31-35 
o 36-40 
o 41-45 
o 46-50 
o 51-55 
o 56-60 
o 60+ 

 Arbetat som lärare i (år) 
o 0-5 
o 6-10 
o 11-15 
o 16-20 
o 21-30 
o 31-40 
o 40+ 

 
 

 Är du väl förtrogen med den nya gymnasiereformen Gy11? 
o Ja, med alla delar 
o Ja, men främst inom mina egna ämnen 
o Nej, enbart inom mina egna ämnen 
o Nej, har inte läst in dem ännu 

 Behöver du instruera eleverna om hur olika datorprogram används oftare idag än innan 
Gy11? 

o Ja, betydligt oftare 
o Ja, oftare 
o Ingen märkbar skillnad 
o Nej, mer sällan 
o Nej, betydligt mer sällan 

 Har ditt arbetslag diskuterat frågan om vad varje ämne förväntas tillföra för 
datorkunskaper? 

o Ja, datorkunskaper är uppdelat mellan ämnen 
o Ja, men inga konkreta beslut fattades 
o Nej, men jag har själv frågat andra kollegor 
o Nej, frågan har inte lyfts 

 Har ditt ämneslag diskuterat vilka datorkunskaper ert ämne bör innefatta och hur de skall 
förmedlas? 

o Ja, vi arbetar efter en gemensam plan 
o Ja, men tillämpningarna genomförs individuellt 
o Nej, men tillämpningar genomförs individuellt 
o Nej, datorundervisningen inom ämnet är oförändrad 

 Har skolledningen reserverat tid för sådana diskussioner? 
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o Ja 
o Ja, men för lite 
o Nej 
o Vet ej 

 Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att lära eleverna hur man använder datorn och 
program aktuella för dina ämnen? 

o Ja 
o Ja, men knappt 
o Nej 

 Har skolan erbjudit utbildningstillfällen för att skaffa denna kunskap? 
o Ja, flera 
o Ja, ett 
o Nej 
o Nej, men egen tid har lagts på att utveckla dem 

 Hur har dessa utbildningstillfällen genomförts? 
o –Inget utbildningstillfälle erbjöds— 
o Utöver vanlig arbetstid, med kompensation 
o Utöver vanlig arbetstid, utan kompensation 
o Under vanlig arbetstid, med kompensation 
o Under vanlig arbetstid, utan kompensation 

 Hur ofta deltar du när utbildningstillfällen gällande IT erbjuds? 
o –Inga utbildningstillfällen erbjuds— 
o Aldrig 
o Sällan 
o Ofta 
o Alltid 

 Vilken är den främsta anledningen till att du inte alltid deltar? 
o –Deltar alltid— 
o Tidsbrist 
o Har redan kunskaperna 
o Dålig kompensation 
o Saknar intresse 
o Kvalitén på utbildningen 
o Annan anledning 
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Bilaga – Förfrågan om deltagande 

Till rektorer 

Rubrik: Förfrågan om mailutskick 
 
Hej! 
 
Jag heter Jonas Jilmefors och studerar på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. För några 
veckor sedan påbörjade jag mitt examensarbete, vars syfte är att undersöka lärarens 
förutsättningar att möta kraven på IT-kunskaper i de nya Gy11-kurserna. 
 
Nu försöker jag samla in data från gymnasielärare genom en enkätundersökning. Ett e-mail 
liknande detta har gått ut till rektorer på flera gymnasieskolor i Uppsala. Ingen information om 
vilken skola läraren tillhör efterfrågas eller sparas. Skolornas namn kommer inte att presenteras. 
 
 
Det jag söker är ditt godkännande att skicka ett e-mail till lärarna på skolan med en fråga om 
deltagande och länk till enkäten. E-postadresserna hämtar jag i sådana fall från skolans hemsida, 
men jag tar gärna emot förslag på alternativa distributionssätt vid just din skola. Med ditt 
godkännande skickas enkäten ut på en gång, men tidigast måndag den 10 december. 
 
Enkäten finns tillgänglig på http://www.hemsajten.se/uu och du får gärna fylla i den själv eller 
bara klicka vidare för att se efter vilka frågor som ställs. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Jonas Jilmefors 
E-post: jonas.jilmefors.0021@student.uu.se 
Telefon: 076 - 076 076 3 
 
  

http://www.hemsajten.se/uu
https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX.sent-mail&index=42
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Till lärare 

Rubrik: IT i ditt yrke 
 
Hejsan! 
 
Vill du delta i en undersökning som tar cirka 5 minuter? Undersökningen är en del av en studie 
som handlar om lärarens förutsättningar att möta kraven på IT-kunskaper i Gy11-kurser och i det 
vardagliga arbetet. Det är alltså inte bara IT-lärares deltagande som efterfrågas. 
 
Enkäten finns tillgänglig på följande hemsida http://www.hemsajten.se/uu och kommer att vara 
så veckan ut. Dina svar kommer inte att kunna knytas till dig eller din skola. Ditt deltagande och 
dina svar har stor betydelse för studiens utfall. 
 
 
Jag heter Jonas Jilmefors och skriver mitt examensarbete på lärarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Vill du veta mer om studien kan du läsa följebrevet som visas med länken ovan. Efter 
att enkätsvaren skickats har du möjligheten att ange din e-post och i vår få en länk till den färdiga 
studien. 
 
Jag vet att det är stressiga tider nu i slutet på terminen och vill därför ge ett extra stort tack till 
dem som tar sig tid att läsa detta mail och förhoppningsvis svarar på frågorna i enkäten. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Jonas Jilmefors 
jonas.jilmefors.0021@student.uu.se 

 

http://www.hemsajten.se/uu
https://webmail.uu.se/horde3sso/imp/message.php?mailbox=INBOX.sent-mail&index=63

