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Sammanfattning 

Föreliggande studie har som syfte att undersöka gymnasiesvensklärares uppfattning om hur 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) används inom svenskämnet, samt skapa en bild 

av vilken roll IKT spelar i svenskundervisningen. Studien utreder även vilka faktorer som 

gymnasiesvensklärarna anser påverkar användandet av IKT i skolan. 

Data samlades in genom kvalitativa samtalsintervjuer med fyra gymnasiesvensklärare, 

verksamma på två olika gymnasieskolor i Uppsala. Datan har sedan analyserats med teoretisk 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv genom ett aktivitetssystem där lärarens professionella 

kunskap, sett både till interna och externa aktiviteter tilldelats en stor betydelse. 

De slutsatser som kunnat dras genom studien är att IKT är ett fenomen vars roll inom 

svenskämnet är mycket mångfacetterad, då varje svensklärare tycks ha en mer eller mindre unik 

uppfattning om hur, var och i vilken omfattning det ska användas. Studiens intervjupersoner ser 

dock IKT som ett av flera didaktiska hjälpmedel, där PowerPoint är det IKT-verktyg som tycks 

användas i störst omfattning. Vidare konstateras i studien att IKT många gånger i klassrummet 

spelar en viktigare roll för eleverna än för lärarna, men att IKT utanför klassrummet många 

gånger är en central faktor för lärarens arbete. Det står också klart att studiens intervjupersoner 

ofta påverkas av samma eller likande faktorer gällande användandet av IKT. 

 

Nyckelord 

IKT, svenska, didaktik, intervju, aktivitetssystem, gymnasielärare. 
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1. Inledning 

Samhället förändras över tid och när samhället genomgår förändringar sker det även förändringar 

i skolans värld, om än i något långsammare tempo.1Förändringar kan till synes gå en ljus framtid 

till mötes innan de av olika anledningar möter ett tidigt och abrupt slut. Benjamin Hansson 

Darrow hävdade på 30-talet i sin bok Radio, the assistant teacher att radion var framtiden och att 

med radions hjälp kan vi föra in hela världen i klassrummet.2 Trots att radions genomslagskraft 

kan sägas ha varit stor under 1900-talet så blev visionen om radiobaserad undervisning inte den 

som Darrow trodde. Den digitala revolutionen som kännetecknar nätverkssamhället och som har 

blivit en del av informationssamhället har förändrat vårt samhälle och vår skola men dess roll är 

ännu inte självklar. 

Efter att genomgått lärarutbildningen har vårt huvudintresse varit didaktik och metodologi i 

skolvärlden samt den digitala revolution som kommit definiera och förändra vår tillvaro under 

slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Vad som fascinerar oss är hur den digitala 

teknologin påverkar undervisningen och inlärningen i skolan samt hur forskning och retorik 

runtomkring det digitala ser ut. Det är en stor fråga som vi har valt att anpassa, förhålla oss till 

och slutligen avgränsa i uppsatsprocessen. 

En grundläggande utgångspunkt i vår studie är läraren och lärarens rolli det område vi har valt 

att fördjupa oss inom. Michael Fullan ser läraren som en viktig aktör när det sker förändringar i 

skolan, “Educational change depends on what teachers do and think – it is as simple and 

complex as that”.3 Med utgångspunkten att det har skett en förändring i vår tid så ser vi 

möjligheten av att fördjupa oss i det som ett självklart kall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Krumsvik (2006), s.241. 
2 Cuban (1986), s.19. 
3 Fullan (1991), s.71. 
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2. Bakgrund, Syfte och frågeställning 

Idag ser vi att Information och Kommunikationsteknologi (IKT) skapar rubriker i tidningar och 

debatter i skolan så väl som ute i allmänheten. Att vara teknologiskt litterat har blivit en viktig 

egenskap för att fungera i samhället då möjligheterna som erbjuds genom internet har ökat 

markant under de senaste åren. IKT i lärandet skapar intresse för ontologiska och 

epistemologiska frågeställningar som tar upp frågor med anknytning till bland annat kunskap, 

läroplan, inlärning och undervisning. Under bakgrund och syfte beskriver vi kortfattat 

bakgrunden till IKT i den svenska skolan samt motiverar vidare varför det är ett intressant ämne 

att diskutera i dagens post-industriella samhälle. I frågeställningen tar vi upp de frågor vi besvarar 

med vår undersökning samt motiverar frågornas relevans. 

IKT är ett begrepp som rymmer en stor diskussion kring vad IKT egentligen är och vad som 

innefattas samt vilken betydelse begreppet har. Flera gånger då läsare stöter på begreppet så sker 

det utan ytterligare problematisering utöver den allmänna definitionen av information och 

kommunikationsteknik. I sin enklaste form går det att säga att IKT definieras som de tekniska 

förutsättningarna och den tekniska utvecklingen av datorer, nätverk, mjukvara, information och 

media.4 Den korta definitionen ger dock ingen större insikt i betydelsen av IKT och vad syftet är 

för IKT i skolan. För att få en djupare förståelse i IKTs mångfacitet kommer vi behandla 

begreppet under tidigare forskning då det inte finns plats för en sådan diskussion här. 

2.1 Bakgrund 

Det historiska perspektivet visar vart vi har kommit ifrån och kan även ge en förståelse för vart vi 

är och är därför viktig att ta hänsyn till. Den svenska staten har en lång historia av att i över 30 år 

arbetat med att införa IKT i skolan.5På 1970-talet gjordestaten de första satsningarnasom 

avslutades med rapporten ”Datorn i skolan” och ledde fram till ett handlingsprogram som 

startade 1980. Det tidiga arbetet var explorativt och dataintresserade lärare var ofta 

initiativtagare.6 Lärarna som tog initiativ till användning av ny teknik i skolan har varit viktiga för 

utvecklingen. Det som inte nämns ofta är den många gånger svåra process som lärare går igenom 

för att ta in en ny innovativ idé eller design i en annars familjär miljö, de val som görs inom 

inlärning får effekter på elever som ska lära sig. 

År 1980 kommer datalära in i grundskolan. Eleverna ska lära sig om datafunktionerna och de 

ska lära sig att inse att datorn är ett tekniskt hjälpmedel som styrs av människor. Det finns ännu 

inga instruktioner på att undervisningen ska ske med användning av datorer.7 

                                                 
4Mid-Pacific Information and Communication Technologies, www.mpict.org (2012-12-05). 
5 Riis (2000), s.14. 
6 Ibid., s.9. 
7 Användningen av ordet dator i stället för IKT grundar sig i att terminologin har under åren växlat från 

dator/datorteknik till IT och slutligen IKT med olika innebörd. Datorteknik som lyfter fram datorn som 

objekt och den tekniken vi associerar med datorn och informationsteknologi (IT) som betonar tekniken 
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 Detta möjliggjorde ämnet att kunna utövas helt teoretiskt då kravet på eleverna endast var att 

de ska lära sig om datorer och inte med. Under 1980-talet så ökar dock kraven och staten gör 

satsningar så att skolor runt om i Sverige får tillgång till datasalar och datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel.8 

Under slutet av 1980-talet och fram till 1994 har staten satsat 240 miljoner kronor för att 

datorisera skolan, kommunerna har själva satsat ungefär lika mycket pengar vilket för upp den 

totala summan till 480 miljoner kronor, detta utan att en majoritet av lärare eller skolor begärt 

det.9 Den toppstyrda satsningen visar på statens ambition att föra in Sverige i en digital värld där 

kunskaper inom datoranvändning värdesätts. Pengar har inte bara investerats i teknik utan senare 

har även satsningar gjorts på att utbilda lärare i användning av IKT. I jämförelse har dock mer 

pengar satsats på de tekniska hjälpmedlen än i IKT utbildning för lärare.10 Fördelningen av 

pengarna mellan utbildning av lärare och inköp av hårdvara ställer frågan om det räcker att 

lärarna praktiskt ska kunna använda datorn eller om de även ska veta när de ska använda den, till 

vad och hur de ska använda den? 

År 1994 grundades stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som tog 

rollen som finansiär för forskning och kompetensutveckling. KK-stiftelsen satsade 1,5 miljarder 

kronor på olika skolprojekt vilket fick intresset för Informationsteknik (IT) att öka markant under 

1990-talets andra hälft.  

Ett större projekt som startade 1998 döptes till IT i skolan (ITis) och fokuserade på att 

genomdriva en kampanj med mottot ”Lärandets verktyg”.11Intresset för IT under den här tiden 

har i vissa fall givit upphov till en IT-determinism som idag kritiseras, vilket vi senare kommer att 

diskutera närmare under den tidigare forskningen.IKT ses av KK-stiftelsen som en drivande kraft 

för förändring av skolan genom att skapa nya förutsättningar som kunskapssökning och 

möjligheten att lära sig inom skolan men utanför skolans fysiska arena. KK - stiftelsen framhöll 

bland annat i en kommunsatsning att: 

 

”När datorn kommer in i klassrummet blir förutsättningarna att bedriva undervisning helt 

annorlunda[....] IT kommer att starta processer som i grunden kommer att förändra vårt 

arbetssätt.”12 
 

Vidare så ska IKT lösa individualiseringsproblemet i utbildningen och att skolan inte längre ska få 

behålla sitt monopol på undervisningen. Kommunikationen skulle bli bättre mellan lärare och 

                                                                                                                                                         
snarare än objektet. I och med användningen av information och kommunikationsteknik så läggs begreppet 

kommunikation till i begreppet. Ulla Riis kommenterar att tillägget av kommunikation i begreppet visar på det 

nya och det som idag ses som socialt och kulturellt viktigt.Riis, Ulla 2000 s.17. 
8 Riis (2000), s.10f. 
9Ibid., s.15. 
10 Ibid., s.18. 
11 Riis (2000), s.16f. 
12 Fahlén (2000), s.57. 
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elever samt lärare och lärare. Producerade texter skulle gå snabbare att producera och de skulle ha 

en högre kvalitet.13 Det läge som beskrivs ovan är inte dagens läge men det var en vision IKT 

byggdes upp med. Retoriken kring IKT är laddad med förhoppningar och förväntningar på de 

pedagogiska och didaktiska förändringar IKT ska inbringa, men flera frågor kring IKT kvarstår 

fortfarande. Från 1970-talet har satsningar skett först på teknisk utrustning och senare har även 

satsningar gjorts på användningen av utrustningen vilket leder oss fram till den roll som tekniken 

och IKT har i dagens skola. 

För att beskriva dagens läge har Teknikdelegationen14på uppdrag av regeringskansliet skrivit i 

sin SOU rapport från 2010 att ”Vi behöver uttalade ambitioner för vilket samhälle och vilken 

arbetsmarknad vi vill ha för att sedan kunna sträva dithän”.15 De uttalade ambitionerna som 

enligt teknikdelegation samhället ska sträva mot handlar om att skapa ett konkurrenskraftigt 

Sverige, att möta gemensamma utmaningar och att ge medborgarna kompetens för att förstå och 

påverka ett komplext och tekniskt samhälle. IKT har blivit ett av redskapen för att lösa problem 

och teknikdelegationen lyfter fram att kunskaperna är en angelägenhet för alla framtida 

arbetsgivare så väl som arbetstagare.16 

Det rådande läget är enligt teknikdelegationen krisartad och en del av lösningen ligger i hur 

skolan arbetar. Att förnya undervisningen är en av grunderna i lösningen, IKT ska förslagsvis 

kopplas till politik, etik och andra samhällsvetenskapliga frågeställningar för att konkretisera 

användningen och profilera sig mer.17 Den bakgrund som IKT har i skolan sedan 1970-talet fram 

till idag för oss till uppsatsens syfte som fokuserar på IKT i dagens skola. 

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka gymnasiesvensklärares uppfattning om hur IKT används i 

svenskundervisningen de bedriver.Sett ur ett samhällsperspektiv med fokus på IKT så ska skolan 

leverera en grundkompetens inom ämnet för att eleverna sedan ska kunna verka i samhället.18 Vi 

avgränsar vår studie till svensklärarens syn på IKT i svenskundervisningen då det inte finns 

utrymme i studien för djupare analyser i flera ämnen, representerat av fler lärare. Studiens fokus 

kommer även inkludera verksamhet utanför klassrummet då det inte går att prata om 

svenskundervisning utan att prata om undervisning i helhet, det vill säga även det arbete som 

lärare gör utanför sitt ämnesområde, viktiga aspekter är då t.ex. planering, rättning och 

förberedelser. 

                                                 
13Ibid., s.58. 
14 Teknikdelegationen har i uppdrag från regeringen ansvar för att öka intresset för matematik, 

naturvetenskap, teknik och IKT. 
15SOU 2010:28 s.26. 
16Ibid., s.26f. 
17SOU 2010:28 s.30f. 
18Ibid., s.79. 
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En motivering till syftet är att anvisningarna till IKTs användningsområden inte är specifikt 

uttryckt i lärarens verksamhet.Om man ser till de styrdokument som ligger till grund för en stor 

del av lärares undervisning kan man konstatera att direktiven för i vilken omfattning lärare och 

elever ska använda IKT-relaterat lärande är tämligen vaga. I gymnasieskolans läroplan står det att 

”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem 

för att arbeta och verka i samhället.” Slutsatser om att samhället anses vara influerat av IKT får 

man själv dra genom att läsa att:”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.” samt ”Förändringar i arbetslivet, ny 

teknologi[och] internationaliseringen [...] ställer nya krav på människors sätt att arbeta.”19 Det står 

även att ”Det är skolans ansvar att varje elev kan använda [...] modern teknik som verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”20 

Ser man till svenskämnet kan man se tendenser till IKT genom formuleringar i läroplanen att 

en del av svenskämnets kärna är att människan med hjälp av ”olika typer av medier lär [...] känna 

sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.”. Elever ska även genom svenskundervisningen 

använda sig av ”film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.”21 

I kursmålen för Svenska 1 står det att eleverna vid muntlig framställning ska använda sig av 

presentationstekniska hjälpmedel som stöd för att göra sin presentation intressant och 

övertygande.22De presentationstekniska hjälpmedlen och användningen av stöd för att göra en 

presentation intressant och övertygande kan kopplas samman med IKT-användningen i skolan 

men kan även tolkas som andra hjälpmedel. 

Sammanfattningsvis ser vi att läroplaner och kursplaner för det svenska gymnasiet ger 

indikationer på att IKT är något som bör vara en del av undervisning och skola, men förmedlar i 

stort sett inga handfasta riktlinjer för vilkenomfattning och vilken roll IKT ska ha.Detta gör att 

användningen skiljer sig mellan olika klassrum och skolor. Vidare så fastslår teknikdelegationen 

genom sin offentliga utredning att IKT-kunskaper behövs och att dessa bör utvecklas i skolan. 

Trender i skolans utveckling visar även på att IKT-utvecklingen i skolan går framåt och att 

samhället blir alltmer beroende av IKT-användning. Svensklärarens jobb att tolka 

styrdokumenten samt att förhålla sig kring IKT är en central utgångspunkt för att få insikt i IKTs 

användningsområde då stort ansvar ges till lärarna i den svenska skolan för att bedriva 

undervisningen. 

                                                 
19 Skolverket(2011), s. 6f. 
20Ibid., s. 9f. 
21Ibid., s. 160. 
22Skolverket, www.skolverket.se (2012-12-04). 
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2.3 Frågeställning 

Med frågeställningen ämnar vi skapa en bild av hur gymnasiesvensklärarens didaktiska val och 

uppfattningar förhåller sig till IKT. Frågeställningen formuleras genom två underfrågor som 

besvarar vår huvudfråga. Våra frågeställningar är således: 

 

 Vilka faktorer påverkar IKT-undervisningen i skolan enligt gymnasiesvensklärare? 

 Hur anser gymnasiesvensklärare att de använder sig av IKT i undervisningen? 

 

Huvudfråga: 

 

 Vilken roll anser de tillfrågade gymnasiesvensklärarna att IKT har i 

svenskundervisningen? 

 

För att besvara frågeställningen kommer vi utföra intervjuer med gymnasielärare i svenska. Vi 

kommer att fördjupa oss i de förutsättningar som läraren anser sig ha inom IKT och hur läraren 

anser att denne praktiskt utövar IKT i lärandet, för att besvara huvudfrågan vilken roll som 

gymnasiesvenskläraren anser att IKT har i dennes undervisning. 

Vi avser inte att utreda medverkande lärares färdigheter i ämnet. Avsikten är att resultatet och 

diskussionen utifrån frågeställningen geren förståelse och en röst för svensklärares syn på IKT 

och teknologi i deras professionella yrkesliv. Förhoppningen är att frågan ger förståelse för IKTs 

komplexitet och vad detinnebär att arbeta med IKT. 

Synen på läraren och IKT är inte heller skilda utan i samverkan är de en del av begreppet 

informationsekologi som beskrivs av Bonnie Nardi och Vicki O’day23 som ett system av 

människor, värderingar, bruk och teknologi i en miljö. Fokuset ligger inte på själva teknologin 

utan på de mänskliga aktiviteterna som interageras med teknologin.24 Vi kommer under 

begreppsdelen och teoridelen vidareutveckla den uppfattning vi utgår från i vår uppsats för att 

förhoppningsvis belysa ämnets komplexitet och mångfacitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Bonnie Nardi är professor vid University of California och har skrivit flera verk om människo-

datorinteraktion i samarbete med Vicki O’day. 
24Lund(2003), s.5. 
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3. Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer vi kortfattat behandla den tidigare forskningen som är relaterad till 

vår studie. Vi kommer även att reda ut några begrepp som bör förklaras för en grundläggande 

förståelse för vår uppsats. 

3.1 Tidigare forskning 

Vilken roll IKT har i undervisningen är inte ett välbesökt ämne. Ett fåtal utförliga 

undersökningar har gjorts utifrån teoretiska diskussioner kring IKT i en läromiljö samt några 

utförliga observationer och intervjustudier om hur lärare arbetar med IKT. Den tidigare 

forskningen har skapat en förförståelse för ämnet men frågan om hur IKT uppfattas är 

fortfarande oklar. Utöver den tidigare forskningen har vi även tagit hänsyn till läroplaner och 

styrmedel för att få en utökad förkunskap vid intervjuerna. Inläsning av litteratur relevant för 

studien är ett arbete som kontinuerligt pågått under arbetets gång och har även studerats parallellt 

med intervjuerna och analysen. 

Att undersöka vilken roll IKT har i svenskundervisningen genom att intervjua lärare skapar 

frågan om hur relationen mellan IKT och läraren ser ut. Relationen mellan läraren och IKT är 

individuell och beror på läraren som intervjuas, men större undersökningar visar att det är sällsynt 

med lärare som helt i fullo nyttjar den potential som en del forskare hävdar att IKT har.25 

Grainne Conole har i sin studie valt att undersöka hur stöd i användning av pedagogiska 

verktyg kan ges till lärare. Ett vanligt scenario enligt Conole är att lärare med kunskap om flera 

pedagogiska teorier samt med goda IKT-möjligheter i sin arbetsmiljö överväldigas av de val som 

IKT erbjuder.Det kan även hända att de har bristfälliga kunskaper i hur de ska använda IKT för 

ett specifikt syfte. Det kan röra sig om brister i olika områden som teknologiska (svårhanterlig 

teknik), organisatorisk (personliga hinder, kulturella hinder) eller pedagogisk (svårt att 

applicera).26Conole bidrar med en förståelse för läraren och hur denne förhåller sig till didaktiska 

verktyg samtidigt som hon visar på värdet av läraren när pedagogiska verktyg som IKT 

undersöks. Conoles studie sätter in läraren i ett kontextuellt sammanhang som underlättar 

insamling av data så väl som analys. 

Andreas Lund undersöker vad som händer när engelsklärare använder IKT i undervisningen. 

Huvudfrågan har ett brett fokus och för att svara på frågan används flera olika metoder och 

analysmodeller. Lund förespråkar ett sociokulturellt perspektiv i sin teori med motiveringen att 

svaret på frågan om hur IKT används i undervisningen ligger i relationen mellan människa, 

instrument och skolämne,27 det sociokulturella perspektivet tillhandahåller de verktyg som 

behövs för att förstå relationen med utgångspunkt att relationen är svaret.Lund lyfter även fram 

                                                 
25Conole(2008), s.188. 
26 Conole,, s.188. 
27 Lund, s.6-7. 
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att forskning kring IKT ofta framställer IKT som en lösning med potential att övervinna och 

förändra skolan.28 Krumsvik beskriver samma iakttagelse som att det i tidigare forskning funnits 

en tekno-determinism inom stora delar av forskarvärlden.29 Synen på IKT som en lösning är 

naturligtvis en intressant fråga men i slutänden är inte frågan tillräcklig utan det krävs en 

förståelse för lärarens professionalitet vilket vi kommer att återkomma till senare i diskussionen 

kring IKT. 

Rune Krumsvik30 belyser de möjligheter, dilemman, utmaningar och de frågor som måste 

ställas kring skolans digitalisering genom att ställa frågan hur den digitala revolutionen påverkar 

skolan och lärarutbildningen i Norge31. Krumsvik intresserar sig för norska lärares röster och de 

skäl som finns för tankar och praktik i teknologirika klassrum samt vilka riktlinjer det finns för 

lärare i dessa frågor. Krumsvik pekar på att det finns en delning mellan intentionerna av IKT-

användningen och det praktiska utförandet, för att adressera problemet efterlyser Krumsvik en ny 

digital epistemologi för att ge digital literacy en högre status i skolan.32 För att IKT-användningen 

ska fungera i skolan måste skolan som organisation omstrukturera sig för att implementera 

förändringarna och inte bara lägga till IKT på den gamla skolstrukturen. Om det inte sker en 

omstrukturering menar Krumsvik att det finns risk för att IKT kommer att få en starkare retorisk 

roll än en praktisk roll vilket resulterar i att lärare lär ut på ett traditionellt sätt i en teknikfri 

traditionell miljö.33 

Vidare poängterar Krumsvik att IKT kommer med stora förändringar inom skolvärlden. 

Exempelvis sker en omställning av perspektivet på det digitala formatet i jämförelse mot 

pappersformatet. Det digitala formatet i jämförelse kan hämtas hem närsomhelst och varsomhelst 

från elevers eller lärares enheter. Det digitala formatet överlever längre än det traditionella 

pappersformatet då det finns möjlighet att gå in och ändra eller uppdatera ett digitalt innehåll.34 

Förändringen ger upphov till en diskussion om lärarnas digitala literacy och hur vi ser på digitalt 

material i förhållande till tryckt material gällande reliabilitet och validitet, något som är ett viktigt 

ämne i svenskämnets diskussioner kring källkritik. Även själva skrivandet förändras då texter 

skrivna i en digital form kan ta en icke-linjär form med möjlighet för eleven och texten att bryta 

traditionella skrivformer. 

I en undersökning om lärarnas IKT-användning fastslår Aslaug Almås och Rune Krumsvik att 

IKT är förknippat med möjligheter, innovation och studentdeltagande vilket passar bra med 

pedagogiska ideologier och reformer. Samtidigt så tas diskussioner upp kring didaktiska frågor 

                                                 
28Ibid., s.17. 
29 Krumsvik, s.241. 
30 Professor i didaktik vid universitet i Bergen.  
31 Jämförelse mellan den norska och svenska skolan är naturligtvis inte självklar men skolorna har gemensamt 

haft ett intresse för att prioritera IKT. Lärarens fokus är i båda skolorna inte heller helt inriktade på 

resultatstyrning utan det finns även fokus på processtyrning vilket gör det möjligt att dra vissa paralleller 

genom forskningen. 
32 Krumsvik, s.251. 
33 Ibid., s.242. 
34 Krumsvik, s.251. 
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som vad som ska läras ut och hur lärandet ska organiseras på skolan då det inte alltid finns en 

tydlig korrelation mellan IKT och läromedlen. IKT är fortfarande i ett tidigt stadium och lärarens 

roll i IKT är väldigt viktig då förändring tar tid och lärare ofta är de som är i framkanten av 

förändring då lärandet börjar med lärarens förståelse om vad som ska läras ut och hur det ska 

läras ut. Detta väcker frågan hos Almås och Krumsvik om hur lärare uttrycker sig med IKT, vilka 

strategier och argument de använder i praktiken.35 

IKT fungerar som bäst i klassrummet när det används som stöd för existerande pedagogik 

och att det, i klassrummet, fungerar bäst i traditionell praktik. Trots vad tidigare forskning säger 

om användningen av IKT så finns även forskning som visar att lärare som använder IKT först 

använder IKT som hjälpmedel men sedan går vidare till att förena IKT med sitt ämne.36 I 

Svenskan så har vissa aspekter av IKT förenats med ämnet genom kravet att eleverna ska lära sig 

om nya medier, det har därmed blivit en del av ämnet att bekanta sig med digital film och digitalt 

tryck som en del av en virtuell läromiljö. I grunden går det dock inte att hitta en lösning som 

fungerar för alla lärare utan det krävs en individuell förståelse och ambition från enskild lärare. 

Ett problem med att undersöka IKT genom intervjuer är att lärandet har en komplex struktur 

och det går inte att se IKT-användningen i skolan som något separerat från lärandet. Detta 

innebär att vi måste se IKT och lärande som synonymt. Eftersom läroplanen inte förespråkar ett 

visst lärande framför ett annat så har lärare fria händer att forma sin egen undervisning vilket 

även stödjer tanken om att IKT har olika modeller och tillämpningar i klassrummet. 

Den forskning som bedrivits i Sverige liknar den som bedrivits i Norge. Ulla Riis m.fl. har 

skrivit en forskningsöversikt om IT i skolan där frågor inom Svensk IKT formuleras och 

bearbetas, bland annat om lärandet, IKT och skolutveckling.Lennart Fahlén påpekar att lärare 

ofta uteblir i formuleringar och visioner likt de som återfinns i början av detta kapitel. Lärarnas 

frånvaro i debatten begränsar innehållet och vinklar debatten till att handla om teknikens 

möjligheter utan direkt relation till lärarens profession.37 Denna iakttagelse kan vara en av de 

förklaringar till den aningen luddiga och svårdefinierade roll som IKT har fått i forskningen kring 

IKT i skolan. Fahlén efterlyser att lärare ska få bli ägare till processen för att förankra teorier om 

lärandet med IKT för att förändring ska leda till framgång. 

Sammanfattningsvis så är forskningen kring IKT ganska mager med till synes fler frågor än 

svar. Den tidigare forskningen visar att det finns ett överhängande krav på att involvera lärare 

mer i IKT i lärandet och frångå den tidigare deterministiska syn på teknik som har funnits till de 

individuella applikationerna av IKT i klassrummen. Den forskningen som efterfrågas är i ett 

större behov av reflektion och debatt kring det praktiska lärandet och IKT än vad de teoretiska 

möjligheterna är. Det saknas även en god bild av hur praktiken beskrivs och värderas i 

förhållande till den forskning som finns.Något som ofta understryks är vikten av lärandet för att 

                                                 
35 Almås & Krumsvik (2008) s.104f. 
36 Ibid., s.106. 
37Fahlén (2000), s.65. 
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få en fungerande miljö, men inte hur det praktiskt fungerar. Skolans relation till styrmedlen samt 

kravet från näringssektorn ställer till sist även frågan om skolans syfte och vad vi vill komma åt 

med IKT i skolan. Forskningen är inte heller fullständig då exempelvis Krumsvik och Conole 

lyfter fram de möjligheter som finns inom IKT och för läraren och lärandet utan att ta hänsyn till 

samma djup av problematisering som Lund har bidragit med. Lund visar med det sociokulturella 

perspektivet det komplexa förhållandet mellan läraren och IKT och att det är lätt att se lätta 

lösningar där det egentligen finns stora diskussionsfrågor om undervisning, utbildning och syfte. 

3.2 Om IKT 

Informations och kommunikationsteknik som begrepp tolkas av olika forskare på olika sätt. I 

flera forskningsartiklar är IKT som begrepp inte förklarat vilket naturligtvis skapar frågor om vad 

resultatet i slutänden säger om forskningsobjektet så väl som forskningsområdet. Mid-Pacific 

Information and Communication Technologies38 (MPICT) motiverar IKT som: 

 

ICT is an umbrella term, widely used outside the U.S., to encompass all rapidly emerging, evolving 

and converging computer, software, networking, telecommunications, Internet, programming, 

information systems and digital media technologies.39 

 

I en enkel form räcker det här med att säga att information- och kommunikationsteknik handlar 

om IT och de möjligheter som IT-teknik ger samhället. Ett annat exempel på hur IKT förklaras 

är UppsalaUniversitets kursbeskrivning för IKT. Kursen har ett fokus på hur hårdvaran och 

mjukvaran bearbetar och behandlar information. I beskrivningen står även att ”ICT 

fundamentally alters human life”40 vilket lyfter fram att IKT är mer än hårdvara och mjukvara 

eftersom det påverkar människorna som använder det och eftersom det skapas av människan så 

påverkar även människan IKT. Vad man med MPICTs definition bortser från då, om man lyfter 

diskussionen om IKT till skolan, är hur människor tänker kring IKT och hur IKT används i 

lärandet vilket kort nämns i kursbeskrivningen. 

IKT i lärandet öppnar upp för en mer passande diskussion om hur definitionen av begreppet 

ska motiveras för studiens syfte. Trots avgränsningen till IKT och lärande så krävs det vidare 

förklaring om vad som egentligen åsyftas, MPICT problematiserar begreppet vidare i 

lärandesammanhang: 

 

                                                 
38 MPICT är ett amerikanskt program sponsrat av national science foundation för att öka IKT kvaliten i 

utbildningen för collages i Californien, Nevada och Hawaii. 
39Mid-Pacific Information and Communication Technologies, www.mpict.org (2012-12-05). 
40 Uppsala univeristet, http://www2.teknat.uu.se (2012-12-05). 
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ICT is complex and quickly changing, and it is confusing for many people. It is so pervasive in the 

modern world that everyone has some understanding of it, but those understandings are often wildly 

divergent.41 

 

Definitionen av IKT kan ses och tolkas på olika sätt, vi anser att digital literacy är en viktig del av 

IKT i lärandet eftersom digital literacy inkluderar människan och skapar en något mer motiverad 

definition av IKT. Colin Lankshear och Michele Knobel citerar Paul Glister som förklarar att 

digital literacy handlar om “mastering ideas, not keystrokes.”42 När det kommer till lärandet så är 

IKT en viktig faktor i bemärkelsen att tekniken finns och att det utvecklas men lärandet ligger 

fortfarande på lärarens kompetens, inte bara i förståelse för tekniken men även didaktiken. 

Digital literacy bör därför ses som ett sammanfattande begrepp för de otaliga sociala praxis och 

föreställningar om att ge sig in i meningsskapande förmedlad genom texter producerade, 

mottagna, distruberade, etc genom digitala koder.43 

3.3 om IKT i lärandet 

Trots att IKT i lärandet kan räknas som ett relativt nytt forskningsområde så hävdar flera 

forskare att IKT på kort tid redan genomgått flera paradigmskiften.44 Ett paradigm fungerar som 

ett fundament av verktyg, ämnen, metoder och premisser som forskare använder sig av för att 

utforska problem. Ett paradigm är inte hugget i sten utan modifieras och förändras genom 

användning.45 

IKT har haft olika roller i de olika paradigmen, frågan som har varit central i utforskandet av 

paradigmen fokuserar på inlärning med teknologi som hjälpmedel eller som grund för lärande. 

Nedan kommer en kort redogörelse av de tidigare paradigmen enligt Lund och Koschmann. 

 Computer assisted instruction (CAI) är ett behavioristiskt orienterat paradigm från 1960-talet 

där mål delas upp i moment som kan genomföras med repetition, instruktion och respons46. 

Tanken är att teknologin driver lärandet men att läraren står i centrum och bestämmer vilka sätt 

som eleverna ska tillhandahålla informationen som läraren vill att de ska få. Det epistemologiska 

perspektivet bakom paradigmet är att kunskapen förs över från läraren till eleven. 

Intelligent Tutoring System (ITS) från 1970-talet liknar CAI på det sättet att båda paradigmen 

delar upp ett mål och arbetar med individuella moment. ITS är mer processbaserat med fokus på 

interaktivitet och skiljer sig snarare i grad av deltagande än en annan typ av deltagande för lärare 

och elever. 

                                                 
41Mid-Pacific Information and Communication Technologies, www.mpict.org (2012-12-05). 
42 Lankshear & Knobel (2008), s. 2. 
43 Ibid., s. 5. 
44Koschmann (1996): Paavola; Lipponen & Hakkarainen (2002): Lund (2003). 
45Ibid, s.1. 
46 Lund, s.73. 
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Logo-as-Latin från 1990-talet introducerar ett annat epistemologiskt perspektiv där eleven 

själv skapar kunskapen. Genom programmeringsspråk lär eleven datorn vilka regler som den ska 

följa vilket skapar en ny roll för teknologin i läromiljö.47 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) grundar sig på kollaborativt lärande för 

elever och som belyser deltagandet där individer löser problem tillsammans. Även läraren kan 

fungera som en deltagare i problemlösningen och därmed arbeta kollaborativt med en grupp.48 

Kollaborativt lärande ska i teorin låta en persons kommentar stimulera en annan persons 

förståelse och frågor.49 

Dessa olika paradigm visar inte på hur lärarna ska använda sig av IKT eller hur de använder 

sig av IKT men paradigmen visar på hur IKT kan tolkas på olika sätt och paradigmen skapar 

även en förståelse för hur olika lärare använder IKT i undervisningen på olika sätt. Det finns 

alltså flera sätt att använda teknologi i lärandet. Genom en behavioristisk modell kan läraren 

tillhandahålla kunskap och med tekniska hjälpmedel dela med sig av dentill eleverna och även 

använda tekniken för att sedan utvärdera vad eleverna lärt sig. Tekniska hjälpmedel kan även 

designas för att ersätta läraren, frånvaron av en mänsklig lärare sätter dock högre krav på eleven. 

IKT kan alltså inte tillskrivas en specifik didaktisk skola eftersom IKT kan användas i flera 

olika didaktiska metodiker från olika skolor. Detta gör IKT till ett didaktiskt verktyg snarare än 

en lösningsmodell för den perfekta metoden.  

I IKT ligger förutsättningar för förändring och utveckling men det kräver att människorna 

som ansvarar för förutsättningarna och förändringarna är införstådda i IKT.50 Därmed är 

människorna som intresserar sig och leder IKT-utvecklingen själva en viktig del inom 

definitionen av IKT. 

 

”…they [syftar till fördelar med IKT] should only surprise people – if there still are any – who think 

that putting a computer box in a classroom will promote learning by itself.”51 

 

De olika paradigmen visar på olika tillvägagångssätt som IKT kan användas igenom. IKT 

innefattar mänsklig interaktion men inte genom självklara metodologiska val.  

 

 

                                                 
47Koschmann (1996), s.8. 
48Ibid., s.13-15. 
49Stahl (2002), s.6. 
50Lindén & Möller Norén (2006), s.18. 
51Stahl, s.4. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån de resonemang som Lund m.fl. har fört fram så använder även vi oss av ett 

sociokulturellt perspektiv som underlag för vår teoretiska utgångspunkt. I detta kapitel motiverar 

och problematiserar vi valet av ställningstagandet. Det sociokulturella perspektivet är ett bra 

perspektiv i sammanhanget då resonemanget bygger på att kunskapen inte endast finns inom 

individer utan det förekommer även mellan individer.52Fokuset ligger på interaktionen mellan 

individer eller som i studiens syfte: hur läraren upplever sig interagera med andra med IKT som 

hjälpmedel samt vilken roll IKT, utifrån lärarens uppfattning, har på lärandet. 

Det sociokulturella perspektivets styrka i den teoretiska inriktningen ärde verktyg den 

tillhandahåller för att förklara hur människor tar del av och formas av deltagande i kulturella 

aktiviteter och hur de använder sig av de verktyg som en kultur tillhandahåller.53 På så sätt kan vi 

genom teorin diskutera läraren i det sociala sammanhanget, vad teorin tillhandahåller är 

perspektiv så väl som en guide i frågeställningarna. 

Vi förklarar även synen på lärarens professionalitet och hur vi ser på de elever som går i 

dagens skola i slutet av delkapitlet. 

4.1 Aktivitetsteori 

Aktivitetsteorin utgår från konceptet att det inte är möjligt att förstå aktiviteter utan att förstå 

kontexten de befinner sig i, de måste analyseras i tid och rum för att förstås. Aktiviteter definierar 

vi som den mänskliga interaktionen med den sakliga omgivningen. En ensam aktivitet måste 

sättas in i ett större sammanhang och ses som en del i en större aktivitet för att göra sig 

förstådd.54 Genom att analysera lärares handlingar i dess kontextuella sammanhang enligt ett 

aktivitetssystem så får vi en klarare bild av hur lärare ser på IKT genom att de själva får beskriva 

vilken roll IKT har i undervisningen och vilka aktiviteter som utgör delarna av ett mål. En enskild 

aktivitet kan vara menad att sträva mot flera mål än enbart ett IKT-relaterat mål vilket gör det 

möjligt att göra flera aktivitetssystem som då även kan påverka varandra. 

Aktivitetsteorin är hämtad från Engströms vidareutveckling av Vygotskys  & Leontievs 

ursprungliga teori där en serie handlingar är hierarkiskt strukturerade. Den ursprungliga modellen 

har tre stycken nivåer. 

 

                                                 
52 Säljö (2011), s.68. 
53 Lund, s.18. 
54 Ekbom & Karlsson (2012), s.1,3. 
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Fig 1. Vygotskys  & Leontievs aktivitetssystem. 

 

Bilden visar förhållandet mellan subjekt och objekt med instrumentet ordnat i pyramidens topp. 

Subjektet representerar, i vår undersökning, lärarna som intervjuas och objektet i undersökningen 

är lärarens åsikter kring IKT. Eftersom IKT är ett stort begrepp så finns möjlighet för den 

intervjuade läraren att själv förklara genom omkringliggande områden hur IKT definieras i 

sammanhanget. Läraren använder sig sedan av olika instrument för att nå ett resultat. 

 

 

 

Fig 2. Engströms utvecklade synsätt på ett aktivitetssystem 

 

Det utvecklade aktivitetssystemet innefattar flera områden som identifierats som krafter som 

påverkar varandra och resultatet. De olika områdena kan ses som drivande kraft som påverkar 

resultatet så väl som de andra områdena. Subjektet (som representeras av lärarna som ska 

intervjuas) är en del av en community vilket möjliggör jämförelser med likatänkande människor 

somtill exempel andra lärare. Reglerfinns i kontexten och kan i sammanhanget handla om 

personliga regler eller regler som finns skrivna i läroplanen eller skolpolicyn. Avslutningsvis 

representerar arbetsfördelning den arbetsfördelning som krävs för att utföra arbetet. 

Den fulla potentialen i aktivitetssystemet utnyttjas inte till fullo i denna kortare studie då det 

dels går att göra djupgående analyser av alla delar i hierarkin men det kan även finnas flera 

aktivitetssystem som påverkar varandra. En sådan analys medför att alla delar i aktivitetssystemet 
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undersöks vilket vi inte kommer att belysa i denna uppsats, istället beskrivs hierarkin utifrån 

respondenternas upplevda strukturer. 

4.2 Interna och externa aktiviteter 

De aktiviteter vi vill fokusera på är de aktiviteter som skapar och förändrar. Ekbom & Karlsson 

diskuterar aktiviteter utifrån interna och externa aktiviteter.55 Utifrån begreppen interna och 

externa aktiviteter är det möjligt att diskutera vad läraren har för planerade mål (interna 

aktiviteter) och vilken roll målen spelar för praktiska moment (externa aktiviteter). På samma sätt 

går det att föra diskussion om vad läraren gör rent praktiskt på läroscenen och hur det passar in 

med planerade mål. 

För att ge ett exempel på vikten av de olika aktiviteterna kan vi se närmare på 

styrdokumenten. I styrdokumenten finner vi de mål som lärare och skolor strävar mot att uppnå 

genom olika arbets- och undervisningsformer. Planeringen av lektionerna görs av lärare eller 

lärarledda arbetslag och denna planering och organisation sker till stor del utanför 

undervisningstiden. Genom att även ta med lärarens egna tankar får vi en kompletterande bild av 

hur läraren ser på IKT i planering och organisation samt den praktiska nyttan i klassrummet.56 

4.3 Om lärarens professionella kunskap 

Det antagande vi kommer att utgå från i vår studie är att lärarens kunskap och engagemang är 

den viktigaste komponenten i en långsiktig hållbar undervisning. När lärare avviker från att 

informera och undervisa eleverna i hur teknologin fungerar eller hur den ska användas och låter 

elever själva upptäcka hur de ska använda teknologin eller när de lär varandra så sjunker 

möjligheterna för att utveckla lärandet avsevärt.57 Lärarens förmåga att förstå och förklara en 

tanke eller ett tillvägagångssätt i ett IKT-sammanhang är en vital beståndsdel i professionalism. 

Diskussionen vi lyfter fram i detta kapitel är hur vi ser på de lärare vi intervjuar. 

I diskussionen om IKT och de olika tillvägagångssätten så utgår vi från att olika modeller kan 

förekomma i lärandet. De lärare som vi undersöker använder den metod som de själva tycker är 

bäst och det är nödvändigtvis inte den metod som forskningen förespråkar som den nyaste och 

bästa. Lärarens egen uppfattning om deras metodval är en central del av vår frågeställning;hur 

anser gymnasiesvenskläraren att de använder sig av IKT i undervisningen? 

När lärare väljer att förhålla sig till IKT som en ny dimension i undervisningen så är det inte 

säkert att lärarens förhållningssätt stämmer överens med andra dimensioner som regler och 

elevförutsättningar. Läraren måste även försöka förhålla sig till eller förändra andra 

                                                 
55 Ekbom & Karlsson, s.4. 
56 Jonsson (2005), s.2. 
57 Lund, s.86. 
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dimensionervilket inte bara gör läraren till en viktig del av den praktiska IKT-undervisningen utan 

även en viktig del i förändring. 

4.4 Om New Millennium Learners (NML) och Millennials 

New Millennium Learners är ett begrepp som används när man diskuterar lärande och 

undervisning. New Millennium Learners är i dessa sammanhang en benämning på den generation 

som utanför lärandesituationen kallas Millennials.Dessa Millennials är födda under 1980-talet och 

framåt, i en kontext där digital teknologi utgör en självklar och ofrånkomlig del av vardagslivet. 

Termen Millennials användes för första gången år 2000 av historikerna och antropologerna Howe 

och Strauss i deras vetenskapliga text Millennials Rising: The Next Great Generation, där de anser att 

denna generation särskiljer sig från den så kallade generation X.58 

Millennials är enligt Francesc Pedró59 den första generationen som växt upp omgivna av 

digital media som en betydande del av kommunikation och kunskapsinhämtning. Millennials 

anses vidare vara datavana, teknologiskt kreativa och bra på multitasking. Millennials-

generationen kan även kallas för the Net Generation, the Instant Message Generation, the Gamer 

Generation och det mer fyndiga Homo Zappiens.  

I en svensk kontext kan man konstatera att Teknikdelegationen genom sin SOU-rapport 

bekräftar att nutidens ungdomar har ett stort intresse för frågor som angår information och 

kommunikationsteknologi, vilket av delegationen ses som en positiv sak. Delegationen ser 

dock bekymmer i att den tidigare generationen har en klar oförmåga att ta tillvara och möta 

ungdomarnas intresse vilket visar på skillnaden mellan generation X och Millennials.60 

NML-begreppet innefattar den syn och de attityder, förväntningar och kompetenser som 

Millennials besitter, men används i relation till lärande och undervisning.Vi kommer generellt sett 

i uppsatsen använda oss av begreppet Millennials snarare än NML då vi pratar om elever av den 

nya generationen. 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Generation X används för att benämna den generation som föddes efter WWII, vanligtvis räknas de som 

är födda mellan 1960 och 1980 in i benämningen. 
59Pedró (2006), s.2. 
60 SOU 2010:28 s.28,29. 
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5. Metod 

Skolmiljö i allmänhet och lärares yrkessituationer i synnerhet kan se ut på många olika sätt, och är 

ofta mycket komplexa fenomen som utgörs och påverkas av enormt många olika faktorer och 

möten mellan människor från alla tänkbara kulturer, religioner, åldersgrupper och samhällsklasser. 

Att undersöka vilka av alla dessa faktorer och människor som påverkar en lärares förutsättningar 

för och användning av IKT i sin yrkesutövning är en mycket komplicerad uppgift. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer ger gymnasiesvenskläraren utrymme att på ett relativt flexibelt sätt 

formulera sina tankar i ord och måla upp en helhetsbild av hur man som lärare kan uppleva att 

IKT används i svenskundervisningen. Genomförandet av ett antal kvalitativa intervjuer med 

gymnasiesvensklärare bör rimligtvis ge oss goda förutsättningar för att svara på vår frågeställning 

och således komma till en slutsats angående vilken roll IKT kan spela i svenskundervisningen 

utifrån gymnasiesvensklärarens synvinkel.  

Om möjligheten fanns skulle intervjustudien gärna kunnat kompletteras med en 

observationsstudie över hur svenskläraren faktiskt använder IKT i undervisningen, eftersom man 

på så sätt kunde skapa en större bild av situationen, där även IKT som objekt och elevernas 

reaktioner kunde undersökas med andra perspektiv än lärarens. Eftersom vi är intresserade 

primärt av lärarens tankar och reflektioner, inte bara om hur situationen ser ut, utan även varför, 

så valde vi att använda oss av intervjuer för att komma fram till detta. 

5.1 Metod för datainsamling 

Som nämnts ovan är datainsamlingsmetoden kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer där 

intervjupersonerna och deras egna tankar och synpunkter står i fokus och kan formuleras och 

utvecklas relativt fritt, vilket innebär att det sammanfaller med vad Peter Esaiasson kallar 

respondentundersökning.61 Vår respondentundersökning omfattar fyra samtalsintervjuer, vilket vi 

anser vara tillräckligt för att uppnå en (med tanke på undersökningens begränsade storlek) relativt 

hög grad av vad Esaiasson kallar för ”teoretisk mättnad”, där vi inte längre tror oss finna några 

utmärkande nya aspekter genom att utföra fler intervjuer.62 

5.2 Urval 

Esaiasson citerar Steinar Kvale då han definierar den kvalitativa forskningsintervjun: ”En intervju 

vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna 

fenomenens mening”. Vår undersökning har fokus på gymnasiesvensklärares uppfattningar om 

IKT i svenskundervisningen, och just att det är lärarnas uppfattning som ska undersökas och inte 

i huvudsak IKT som fenomen är något som är viktigt att poängtera när det gäller vår 

                                                 
61Esaiasson, (2007), s.258. 
62Ibid. s.292. 
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urvalsprocess för intervjupersoner. Kvale delar in intervjupersoner i två olika kategorier; 

respondenterna och representanter.63 En intervjuperson som agerar enligt respondenterna skulle 

kunna sägas att på ett relativt objektivt sätt beskriva det fenomen eller objekt som är i fokus för 

vår studie, medan en intervjuperson som agerar i en representantroll faktiskt ärdet objekt som 

primärt studeras, och direkt påverkad av de premisser som är rådande inom den aktuella 

forskningskontexten. Eftersom vi i vår undersökning vill studera gymnasiesvensklärares åsikter 

och uppfattningar, och det inte är någon annan som har bättre inblick i dessa än de själva har, så 

har vi valt att intervjua just gymnasiesvensklärare, vilka således tar rollen som representanter 

enligt Kvales kategorisering. 

Urvalsprocessen har inte varit selektiv på så sätt att vi har haft fokus på någon särskild grupp 

inom svensklärarkåren, eftersom vi med vår frågeställning snarare söker efter vad som skulle 

kunna vara en indikation på allmänna uppfattningar inom svensklärarskrået än vad en särpräglad 

grupp inom denna anser och uppfattar om saken.  

De fyra gymnasiesvensklärare som ingår i vår intervjustudie är individer som har visat intresse 

för de frågor vi belyser, och som vid tillfrågan om intervju tackade ja till att ställa upp för vår 

undersöknings sak. Ingen som blivit tillfrågad tackade nej. 

5.3 Material/Intervjupersoner 

 Våra fyra intervjupersoner är samtliga utbildade svensklärare som är yrkesverksamma på 

gymnasieskolor i Uppsala. Tre av dem är kvinnor och en är man, och deras 

gymnasiesvenskläraryrkeserfarenhet skiftar mellan cirka två och trettio år. Lärarna är verksamma 

på sammanlagt två skolor, av vilka en är kommunal och den andra är en friskola. 

Intervjupersonernas kunskaper kring IKT är på förhand okända för oss.  

För att skydda intervjupersonernas identitet har vi valt att ersätta deras riktiga namn med 

pseudonymer som de själva fått välja ut. De kommer därför genomgående nämnas vid namnen 

Diana, Molly, Ernest och Nikita. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

I vår datainsamlingsprocess använde vi oss som tidigare nämnts av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. För att säkerställa att ingen relevant information gick förlorad från dessa intervjuer 

använde vi oss av tekniska hjälpmedel för att spela in dem. Därefter har vi gjort ungefärliga 

transkriberingar och sammanfattande referat av intervjuerna, och utifrån dessa sedan valt ut den 

data som varit relevant att presentera och analysera. 

I vår analys av intervjuerna har vi tolkat våra intervjupersoners svar genom att använda oss av 

en blandning av de två tolkningsnivåer som Steinar Kvale kallar för självförståelsenivå och 

                                                 
63 Kvale (1997), s.381f. 
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teoretisk tolkning.64 Självförståelsenivån innebär att vi i rollen som tolkare försöker komma fram 

till innebörden av vad vår intervjuperson säger med utgångspunkt från intervjupersonen själv och 

den intervjuades egen självförståelse, så som vi förstår den. Utöver självförståelsenivån kommer 

vi använda oss av teoretisk tolkning, då med aktivitetsteorin som teoretiskt ramverk, vilket 

innebär att vi ser på våra respondenters handlingar eller aktiviteter som en del i en större handling 

eller aktivitet. Den information vi får ut genom intervjuerna kommer oavsett tolkningsnivå 

behandlas på ett sätt som Kvale kallar subjektscentrerat.65 Detta innebär att vi kommer ha 

intervjupersonens åsikter om IKT i fokus, snarare än objektet IKT. 

I bearbetningen och analysen av de utförda intervjuernas innehåll har vi strävat mot en 

objektiv hållning gentemot vårt material där vi inte försöker hitta outtalade saker mellan raderna 

eller göra generaliseringar av intervjupersoners åsikter och intentioner. Vi har även anammat 

Kvales hermeneutiska förståelse av tolkning, vilken han hävdar ger tolkningen i sig en legitim 

pluralitet. Denna förståelse har innebörden att en text eller ett uttalande sällan kan tolkas på bara 

ett sätt, utan istället kan ge många olika svar, beroende på vilka frågor man ställer mot 

uttalandet.66 Som tolkare ställer vi i vår analys således de subjektiva frågor som vi anser krävs för 

att få svar på vad vi vill utreda i vår studie, och de svar vi får kommer vara objektiva och sanna, 

men de kommer inte vara den enda sanningen som finns i uttalandet.  

Samtalsintervjuer har sällan som syfte att undersöka frekvensen av något, utan handlar snarare 

om att synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig,67 så är fallet även i vår undersökning.  

5.5 Genomförande 

Vid intervjusituationerna har vi träffat intervjupersonerna på deras arbetsplats och genomfört 

intervjuerna i en av dem vald lämplig lokal på en tid bestämd av dem. Vi har i själva intervjun 

utgått från Esaiassons mall med löst utformade tematiska frågor68, följt av uppföljningsfrågor för 

att vidareutveckla eller förtydliga intervjupersonens svar, och slutligen vid behov mer direkta 

frågor för att få svar på sådant som inte intervjupersonen tagit upp och som vi upplever är av vikt 

för vårt syfte.69 

Vid intervjuerna deltog båda författarna till denna uppsats och delade på ansvaret som 

intervjuledare. Vi spelade också in intervjuerna audiellt, för att sedan kunna återskapa och 

bearbeta intervjuns innehåll i efterhand.  

                                                 
64Kvale, s.376ff. 
65Ibid. s.377. 
66Ibid., s.374. 
67 Esaiasson, s.284. 
68 Se Bilaga 
69 Ibid., s.298 f. 
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5.6 Etiska aspekter 

Vår studie hanterar inte material som framstår som direkt etiskt känsligt vid en första anblick, 

men då våra intervjupersoner hamnar i samtal då de kan komma att uttala sig om sin egen 

kompetens inom olika områden, uppfattningar om skolan, skolledare samt kollegor så kan det 

kännas skönt för dem att vid en presentation av vår studie vara anonyma. Här utgår vi från 

Vetenskapsrådets riktlinjer gällande anonymitet.70 Våra intervjupersoner har själva fått 

möjligheten att välja de pseudonymer som vi genomgående använder oss av i vår studie. 

Innan de accepterat vår förfrågan om att delta i studien har de givetvis även informerats om 

studiens syfte och hur den information som de själva bidrar med kommer användas. De har 

innan intervjuerna påbörjats också fått veta att de inte behöver känna några tvång på att svara på 

frågor som de uppfattar som obekväma.  

 

5.7 Författarnas uppdelning av arbete 

Då denna studie är genomförd av två författare är det relevant att redovisa i så hög rimlig grad 

som möjligt vem som har gjort vad. Viktigt att poängtera är att båda författarna har haft 

delansvar och delaktighet i genomförandet och nerskrivandet av samtliga delar och områden 

inom studiens omfattning. För att kunna genomföra en studie av denna omfattning har det dock 

varit nödvändigt att göra en uppdelning i viss mån, där en av författarna har haft huvudansvaret 

för varje specifikt område i studiens genomförande och skriftliga presentation.  

Gällande de fyra genomförda intervjuerna var som nämnts ovan båda författarna 

medverkande vid samtliga tillfällen. Viktor Eriksson hade dock huvudansvaret för det praktiska 

genomförandet av intervjuerna med Ernest och Nikita, medan Tomas Olofsson hade 

huvudansvaret för det praktiska genomförandet av intervjuerna med Molly och Diana. Efter 

samtliga intervjuer utförde dock båda författarna en enskild översiktlig transkribering av 

intervjuerna, detta för att säkerställa att inget relevant skulle gå förlorat i processen. 

Ser man till nedskrivandet och bearbetandet av uppsatsens olika delar så har undersökningens 

syfte (kap.2.2)  och frågeställningar (kap.2.3)  som enda delar i uppsatsenutarbetats med ett delat 

huvudansvar, då detta är så pass vitala och centrala delar av studiens kärna att förekomsten av en 

fullkomlig koherens författarna emellan här framstod som en nödvändighet. 

Inledningen (kap.1.),  bakgrunden (kap. 2. + 2.1) samt den tidigare forskningen (kap. 3. – 3.3) 

är utarbetade och presenterade med Viktor Eriksson som huvudansvarig. Eriksson har även haft 

huvudansvar för de teorietiska utgångspunkterna gällande det sociokulturella perspektivet (4.), 

aktivitetsteorin (4.1), interna och externa aktiviteter (4.2) och om lärarens professionella kunskap 

(4.3).  

                                                 
70 Vetenskapsrådet (2011),s.68. 
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Tomas Olofsson har haft huvudansvaret för utarbetandet och presenterandet av den 

teoretiska utgångspunkten gällande New Millennium Learners och Millennials (kap.4.4) och även 

haft huvudansvar för metoddelen (5. – 5.8). 

Angående kapitel 6 (inkl. underrubriker) där redovisning och analys av insamlad data sker, har 

Olofsson varit huvudansvarig för att sammanställa och redovisa den data som intervjuerna 

genom deras transkriberingar har tillhandahållit. Analysen av datan har dock haft en uppdelning 

där Olofsson har haft huvudansvar för analys av delkapitel 6.1 – 6.5, och Eriksson har haft 

huvudansvar för analys av delkapitel 6.6 och 6.7.  

Slutligen har Olofsson haft huvudansvar för den avslutande diskussionen (kap. 7. – 7.2) samt 

konklusionen (kap.8) medan Eriksson har haft huvudansvar för vidare forskning (kap.9) samt 

sammanställande och nedtecknande av litteraturförteckningen (kap. 10. – 10.4). 

5.8 Reflektion över metoden 

Att använda sig av intervju som metod ger att vissa faktorer bör tas extra hänsyn till när man ska 

värdera det material man fått fram och de slutsatser man drar utifrån detta. Steinar Kvale hävdar 

att två av de vanligaste kritiska åsikterna som brukar framställas mot en intervjubaserad studie 

handlar om att frågeställningarna gentemot respondenterna kan ha varit ledande på något sätt, 

och att man dessutom kan ha tolkat resultaten av intervjuerna på ett subjektivt sätt.71 Kvale 

bemöter dock kritiken mot eventuella ledande frågor genom att hävda att man istället borde 

använda sig av fler ledande frågor än vad som många gånger anses vara brukligt. Han anser att 

man sällan får svar på vad man vill veta om man inte ställer frågor som är mer eller mindre 

ledande. Med Kvales uttalande som grund drar vi slutsatsen att man måste hitta en balans mellan 

objektivitet och subjektivitet, där vi får svar på vår frågeställning, men svar som är trovärdiga och 

ändå representativa för respondenternas faktiska åsikter. I rollen som intervjuare har vi genom 

den semistrukturerade modellen strävat efter att ställa öppna frågor med ambitionen att det ska 

finnas möjligheter för intervjupersonerna att utveckla och styra diskussionen åt det håll som 

känns naturligt och relevant för dem. De följdfrågor som vi sedan har ställt har i huvudsak 

handlat om önskemål om att de ska utveckla något de sagt. De få gånger vi har ställt frågor som 

vi i efterhand uppfattat som allt för ledande har vi bortsett från att lägga någon vikt på dessa i vår 

studie.  

Kritiken gällande att man i en intervjustudie kan ha tolkat materialet i intervjuerna på ett 

subjektivt sätt bemöter Kvale genom att lägga fram en teori om att man snarare borde tolka 

materialet på ett mer reflekterande och subjektivt sätt än vad forskare generellt sett gör.72 Han 

anser att subjektiviteten i sig inte är möjlig att komma undan, därför att allt man läser eller hör är 

tolkat och påverkat av de frågor som läsaren eller åhöraren ställer till texten eller uttalandet. Detta 

                                                 
71 Kvale, s.372ff. 
72 Ibid., s.374 f. 
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anser han inte vara något problem, så länge forskaren tydligt visar vilka frågor det är han/hon 

faktiskt ställer, och vilka synpunkter och åsikter han/hon har. Om en annan forskare vill göra om 

samma studie bör han då kunna komma fram till samma resultat så länge forskaren anlägger 

samma synsätt och ställer samma frågor.  

Den information vi fått av våra intervjupersoner är givetvis påverkad av de frågor vi har ställt, 

och sättet vi ställt dem på, men med Kvales ovanstående uttalande som riktlinje anser vi inte att 

detta är ett problem i vår undersökning.  

För att kunna förstå våra intervjupersoner på samma sätt som vi har förstått dem bör man 

ställa samma frågor vi har gjort, vilket innebär att man ställer frågor som tangerar vårt syfte och 

vår frågeställning. Man bör också ta hänsyn till tidigare forskning och rådande situation gällande 

IKT i skola och samhälle, men även ha stor kunskap om hur det ser ut i skolans värld. Vår 

bakgrund som lärarstudenter innebär att vi under de senaste fem åren har haft en mer eller 

mindre stark koppling till skolor och läraryrket, vilket givetvis har präglat vår uppfattning och 

stärkt vår kunskap om våra intervjupersoners vardagssituation.  

Intervjupersoner kan till viss del påverkas av vilka det är som intervjuar.73 Att 

intervjupersonerna känner till att vi är bekanta med deras yrkesroll kan med det i åtanke spela in i 

någon mån i deras svar, då de till exempel kan tänkas förklara saker för oss på ett mindre 

grundläggande sätt än de skulle förklara för någon som inte är insatt i läraryrket. Detta kan 

innebära att vi har fått information som ligger på en avancerad nivå, men att respondenterna har 

hoppat över vissa grundläggande element, som därmed inte kommer fram i studien.  

Något som är värt att reflektera över är att informationen också är påverkad av de frågor vi 

inte har ställt. I en intervjusituation hanteras stora mängder information på relativt kort tid, och 

rollen som intervjuare är krävande på många sätt. Det är därför troligt att vi som är relativt 

orutinerade i intervjuarrollen ibland har missat att följa upp vissa saker så mycket som vi kanske 

hade önskat, och att vi av den anledningen inte fått ut lika mycket information ur våra 

respondenter som hade varit praktiskt möjligt. Till viss del är det troligt att vi kompenserade detta 

genom att vara två som intervjuade, och således kunde komplettera och assistera varandra med 

följdfrågor och dylikt, men att tro att vi lyckades genomföra felfria intervjuer där vi fick ut 

maximalt av våra intervjupersoner skulle kunna sägas vara naivt. Å andra sidan går det aldrig att 

helt och hållet optimera alla förhållanden och faktorer som omger en intervju. Man får helt enkelt 

vara medveten om de omständigheter som finns och göra det bästa av situationen.74 

Det finns alltid en risk för att intervjupersonerna i en studie har haft en medveten eller 

omedveten agenda under intervjun, där de vill framställa sig som bättre än de faktiskt är.75 I vårt 

fall skulle detta kunna gälla till exempel det tekniska kunnandet eller läraryrket i stort. Vi som 

intervjuare är dock av uppfattningen att våra respondenter generellt sett har varit både uppriktiga 

                                                 
73 Lindén & Möller Norén, s.14(Hänvisar i sin tur till Bell, J (2000), Introduktion till forskningsmetodik). 
74Ibid., s.14. 
75Ibid., s.14. 
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och ibland självutlämnande gällande både sitt kunnande och sin egen situation som lärare. Att 

ämnet ännu är relativt outforskat och att ingen större forskning finns kring huruvida IKT i 

uppfattas eller påverkar lärandet och lärandeklimatet gör även så att vi inte kan ställa oss partisk 

till ett visst resultat. 

I en sammanfattning av vår reflektion över intervjun som metod är vår åsikt att vi genom våra 

intervjuer har fått ut data med hög validitet och reliabilitet. Intervjuerna med 

gymnasiesvensklärarna genomfördes utan problem och gav möjligheter för respondenterna att 

uttrycka sina åsikter på ett relativt fritt sätt, men där vi som intervjuare ändå genom vårt 

samarbete har kompletterat varandra och på så sätt lyckats se till så att vi får svar på våra 

frågeställningar. Genom intervjuerna har vi således fått ut den information som vi avsett att få ut 

av våra respondenter, och även haft turen att, trots ett relativt lågt antal intervjupersoner i 

studien, lyckas intervjua lärare som tillsammans kan anses ge en relativt tydlig, om än 

mångfacetterad bild av hur gymnasiesvensklärare kan se på IKTs roll i svenskundervisningen och 

skolan. Att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem enskilt och därefter diskutera oss 

fram till en gemensam åsikt kring datans innebörd har också givit oss ett material som är 

tillförlitligt, och som genom vidare analys givit oss svar på de frågeställningar som studien berör. 
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6. Redovisning och analys 

Denna studie bygger huvudsakligen på intervjuer med fyra gymnasiesvensklärare som vi i samråd 

med dem själva har valt att kalla för Ernest, Diana, Molly och Nikita. I detta kapitel ska den 

information som vi fått ut av intervjupersonerna redovisas, sammanfattas och analyseras genom 

att ställas mot tidigare forskning gjort inom fältet för vår undersökning samt mot den teoretiska 

bakgrunden. Alla underrubriker har som utgångspunkt lärarens egna uppfattningar och 

föreställningar av hur IKT ser ut genom aktivitetssystemet som legat till grund för intervjuerna. 

6.1 Praktiska förutsättningar för IKT-användning i skolan 

IKT är som vi nämnt ovan ett begrepp som rymmer mycket mer än bara teknologi i olika former, 

men teknologi, elektronik och fysiska förutsättningar i form av till exempel lokaler är faktorer 

som ändå är centrala för själva utövandet av IKT, och därmed en viktig faktor att ta hänsyn till i 

vår studie. Vi ser dessa fysiska förutsättningar som en av de krafter i aktivitetsteorin som påverkar 

våra intervjupersoners åsikter om och användande av IKT. De fysiska förutsättningarna är också 

viktiga för att vi ska kunna sätta lärarnas övriga uttalanden i relation till deras omgivning och 

tillvaro.  

Samtliga lärare vittnar om att det på skolan finns någon form av webbaserad lärplattform och 

även en skolportal/intranät för interaktion i olika former mellan lärare, elever och föräldrar, och 

där dessa även har egna privata mappar där de kan spara sina arbeten. Det framgår också av våra 

respondenter att det finns direktiv från kommunen om att en lärplattform ska användas i skolan, 

så det är rimligt att anta att liknande digitala lärplattformer finns i majoriteten av de svenska 

skolorna. 

Något som lärarna vittnar om är också att merparten av eleverna själva tar med sig tekniska 

hjälpmedel in i skolan, i form av mobiltelefoner av smartphone-modell som de använder på olika 

sätt för att underlätta sin tillvaro genom kommunikation och informationssökning av olika slag. 

Vår intervjuperson Ernest nämner också att hans skolas lärplattform inom snar framtid ska 

anpassas för att bli mer kompatibel med just mobiltelefoner. 

Vidare har eleverna också i olika utsträckning tillgång till datorer i sin undervisning. I en av 

skolorna har en stor del av eleverna fått en personlig laptop som de kan använda både i skolan 

och på fritiden, medan det i den andra skolan finns förutsättningar för både lärare och elever att 

hämta ut bärbara datorer vid behov. 

Ser man till klassrummen så finns det i båda skolorna tillgång till trådlöst nätverk överallt i 

skolan, och samtliga klassrum är utrustade med projektorer som kan kopplas till datorerna. I vissa 

klassrum finns det också tillgång till smartboards (interaktiva tavlor som fungerar ungefär som en 

dator med pekskärm).  

Våra intervjupersoner tycks generellt sett anse att det finns goda instrumentella förutsättningar 

för att använda sig av IKT i de respektive skolorna, även om de också har önskemål om saker 
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som skulle kunna bli bättre, till exempel att det skulle kunna köpas in fler elevdatorer, eller att 

skolan kunde köpa in uppdaterad mjukvara som lärarna kan använda sig av i undervisningen, och 

kanske även köpa in nyare datorer till lärarna. 

Man kan, efter att ha tagit del av våra respondenters uttalanden dra slutsatsen att det, sett till 

det rent fysiska gällande tekniska förutsättningar tycks finnas goda möjligheter för att bedriva en 

undervisning där IKT har en betydande roll. På det tekniska planet kan man således konstatera 

att de satsningar som skola, stat och kommuner har gjort, är tillräckliga för att ge goda 

möjligheter till att anpassa sig efter de trender och förutsättningar som råder i övriga samhället 

och i stora delar av arbetslivet. Man kan även se att det i skolan finns förutsättningar för att 

genom IKT förbättra kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar. 

6.2 Hur uppfattar svensklärarna sin egen kunskap inom IKT? 

För att skapa en grund för diskussion om vilken roll IKT har i svenskundervisningen är det 

centralt att först veta hur mycket den personen som bedriver undervisningen upplever att han 

eller hon kan om och inom IKT, och vilken relation de har till den IKT-kunskap som de besitter.  

Om man ser till våra intervjupersoner så kan man konstatera att de har relativt divergerande 

kunskaper inom IKT och att relationen till hur de vill använda sig av den kunskap de besitter 

även skiljer sig åt. I en reflektion över just dessa divergerande kunskaper skulle man kunna fråga 

sig vilka slutsatser man kan dra av studien, men vi anser att just olikheterna och särprägeln mellan 

våra intervjupersoner är representativt för lärarkåren generellt sett. Läraryrket är ett yrke med stor 

frihet och mycket utrymme för att anpassa sin undervisning och sitt yrkesutövande efter sig själv 

och sina egna förutsättningar, vilket enligt oss ger att lärare generellt sett är en yrkesgrupp som i 

relativt liten grad har likriktats och stöpts i samma form. Detta beläggs även genom styrmedel 

som ger tolkningsutrymme, vilket Diana vidhåller är en positiv del av yrket. 

Tittar man på den uppfattning om de egna kunskaperna som finns hos våra intervjupersoner 

kan man ändå se en gemensam nämnare i att merparten av dem upplevde att eleverna var 

överlägsna dem själva när det gällde det generella användandet och kunnandet om ny teknik.  

Nikita säger att hon känner sig handikappad när det gäller IKT, särskilt i sin lärarroll. Just att 

eleverna kan så mycket mer än hon kan, säger hon ligger till grund för denna känsla. Trots att det 

inte var särskilt längesedan hon lämnade lärarutbildningen känner hon att hon skulle vilja ha mer 

utbildning när det gäller IKT, då hon egentligen bara känner sig riktigt säker när hon hanterar de 

Microsoft Office-relaterade programmen (till exempel Word och PowerPoint). 

Inte heller Molly känner att hon kan så mycket som hon skulle vilja kunna när det gäller IKT. 

Hon är enligt egen utsago hyfsat bra på informationssökning, och kan även hantera skolans 

intranät och lärportal på ett bra sätt. När det gäller PowerPoints och liknande säger hon sig dock 

vara ”urusel”, och hon tycker inte heller att hon kan skriva så fort som hon skulle önska på en 

dator. Molly tycker dock att hon har koll på vad eleverna sysslar med, och att hon lyckas ta sig 

fram hyfsat bra med den kunskap hon besitter.  
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Ernest säger sig även han vilja lära sig mer om IKT, men i hans fall finns det en utmärkande 

skillnad, genom att han redan idag anser sig vara relativt kunnig inom området, och många gånger 

till och med bättre än eleverna. Han planerar att själv fortbilda sina kollegor inom PowerPoint, 

men skulle vilja lära sig mer om till exempel webhotell, WordPress och Excel.  

Diana beskriver sig själv som en analog lärare. Hon säger att det var två år sedan hon gjorde 

en PowerPoint, men antyder att detta snarare beror på att hon tycker det är roligare att använda 

tavlan eller andra hjälpmedel, än att hon inte har kompetens när det gäller PowerPoint, och att 

hon klarar sig minst lika bra ändå. Diana säger sig inte använda skolans lärplattform alls, men den 

IKT som Diana ändå väljer att använda anser hon att hon känner sig bekväm med. 

Av våra intervjupersoners uttalanden kan vi alltså konstatera att de alla är bekanta med IKT i 

någon form, och är bekväma med delar av IKT-användningen i skolan, men att flera av dem 

önskar att de kunde mer om IKT och skulle vilja få mer praktisk och didaktisk kunskap om hur 

man kan använda IKT i sin undervisning. Flera av dem beskriver också den utbildning som oftast 

finns tillgänglig (vilket inkluderar den så kallade PIM-kurs som ska vara obligatorisk att 

genomföra inom kommunen) som något som framför allt är till för de (ofta äldre) lärare som kan 

i stort sett ingenting alls om datorer och IKT.  

Det faktum att flertalet lärare tycks vilja ha mer utbildning och att de inte kan så mycket som 

de skulle vilja kunna, är ett konstaterande som tangerar forskning som säger att lärare sällan kan 

utnyttja hela den potential som finns inneboende i ny teknik och användandet av IKT i skolan. 

Undervisning tycks många gånger istället bygga på gamla grunder, där inte IKT kommer till sin 

fulla rätt.76 Intervjupersonernas uttalanden om att eleverna många gånger kan mer än lärarna om 

IKT och ny teknik är också det något som understryks av forskning.77 Dagens elever anses av 

många vara av en ny typ av ungdomsgeneration, för vilka tekniken fått en stor betydelse. Detta 

kommer dock beröras närmare under delkapitel 6.8.2.  

Almås & Krumsvik uttalar sig om att läraren är en central faktor för att genomföra 

förändringar i skolan. Om läraren inte är medveten om vilken roll IKT ska ha i undervisningen, 

kan det inte heller komma till någon förändring i skolan där IKT får någon betydande roll.78 Om 

man ställer detta gentemot stat och kommuns satsning för att främja IKT i skolan, så kan man 

konstatera att de resurser och satsningar som gjorts inte har riktats i tillräcklig utsträckning mot 

utbildning och fortbildning för de lärare som faktiskt ska se till att IKT används i undervisningen. 

6.3 Lärarnas allmänna inställningar till IKT i skolan 

Diana beskriver sig som en analog lärare som gillar den klassiska katederundervisningen. Hon 

tycker att IKT när det gäller presentationsteknik är bra i vissa fall, men att det bara är ett av flera 

hjälpmedel som man kan använda sig av i undervisningen. Diana anser att många lärare har för 

                                                 
76Conole, s.188. 
77Ibid., s.188. 
78 Almås & Krumsvik, s.104. 
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mycket fokus på IKT, så att det blir ”För mycket show och för lite innehåll”79 i undervisningen. 

Grunden i undervisningen ska komma från läraren själv, inte från IKT. 

Intervjupersonen Ernest skiljer sig något åt från Diana när det gäller inställningen till IKT. 

Han har ett stort och genuint IKT-intresse som tycks prägla det mesta han gör i skolan. Vad 

Diana känner för katederundervisning tycks Ernest känna för PowerPoint.  Han säger dock att 

IKT är mycket mer än bara en PowerPoint med text. Han ser genom IKT nya möjligheter att nå 

fram till eleverna och låta dem interagera i undervisningen. 

Även Molly och Nikita är generellt sett positivt inställda till IKT i skolan. Även om de inte 

beskriver samma intresse och engagemang för det som Ernest, så tycks de anse att IKT är en 

viktig del av dagens och framtidens skola. 

Respondenterna säger sig vara stolta över de möjligheter som finns på skolan för IKT i 

lärandet. Om de behöver någon speciell teknisk utrustning så upplever lärarna att det finns eller 

att det går att beställa den. Ernest nämner att vid ett film-projekt han hade med sina elever så 

installerades ett program på skolans datorer för filmredigering. Alla respondenter upplever att det 

finns goda förutsättningar men att det inte finns nog med möjligheter för vidareutbildning 

bortsett från utbildning som ger väldigt grundläggande förståelse. 

Sammantaget kan vi konstatera att intervjupersonernas inställningar till IKT i skolan skiljer sig 

åt relativt mycket men att alla respondenter ser IKT som en viktig del i skolan, IKT upplevs som 

ett bra hjälpmedel men inte en förutsättning för bra lärande då det kommer från den individuelle 

läraren. Lärarnas inställning till IKT är att tekniken kan överskugga de didaktiska frågorna och 

vad lärandet egentligen handlar om vilket stödjer resonemanget att vi ska ha en skolutveckling 

med IKT och inte IKT och skolutveckling.80 

 

6.4 IKTs roll i lärarens arbetsfördelning utanför klassrummet 

IKT är något som inte bara förekommer i klassrummen, utan även i lärarens övriga 

yrkesverksamhet. Detta visar sig både i hur lärare sköter kontakten mellan varandra i olika frågor, 

samt i hur de sköter kontakten med elever och föräldrar. IKT har även en roll när lärarna 

förbereder, planerar och gör research inför lektioner.  

Lärarna i vår studie tycks använda sig mycket av e-mail i sin kommunikation, men Ernest 

vittnar även om att han har öppnat ett särskilt Twitterkonto som är kopplat till sitt läraryrke, för 

att genom detta kunna kommunicera med eleverna, men även för att få en ökad uppfattning om 

elevernas förehavanden.  

Skolornas webbportaler och lärplattformer tycks vara något som underlättar och effektiviserar 

verksamheten och samarbetet mellan lärarna på skolan. Organisatoriska saker som att boka salar 

                                                 
79 Diana, (2012). 
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och grupprum fungerar på ett smidigt sätt, och det går också att på ett enkelt och överskådligt 

sätt föra in elevernas betyg och frånvaro i systemet.  

Molly och Ernest vittnar även om att lärplattformen har en central del i deras rättningsarbete. 

Eleverna uppmanas ladda upp sina uppgifter och arbeten på plattformen, och lärarna kan därefter 

läsa och rätta dessa direkt i datorn, vilket de anser sparar både tid och papper, eftersom de inte 

behöver skriva ut elevernas arbeten. Vissa av lärarna vittnar också om att de många gånger lägger 

upp elevernas instruktioner på plattformen istället för att skriva ut dem och dela ut i 

pappersform. På så sätt har eleverna alltid tillgång till dem, och man slipper besvär med 

borttappade stenciler och dylikt. Alla de tillfrågade lärarna lägger till att det även finns en 

miljöaspekt i att lägga upp uppgifterna digitalt då de sparar på papper när de inte skriver ut 

dokument. 

Att elevernas arbeten och uppgifter ligger uppe på lärplattformen är också något som enligt 

lärarna ger en ökad överskådlighet i planeringsarbetet, och som ger läraren möjlighet att 

genomföra sitt arbete på ett friare och mer flexibelt sätt, så länge man har tillgång till en dator 

(eller till och med en smartphone) med internetuppkoppling.  

I den didaktiska planeringsfasen anser flera av våra intervjupersoner att IKT underlättar på 

olika sätt. Att hitta information och undervisningsmaterial till sina lektioner går till exempel 

lättare med hjälp av datorn och internet än det skulle gå med hjälp av böcker. Å andra sidan kan 

det enligt Nikita många gånger också ta längre tid att använda IKT, eftersom man då kanske 

måste utforma en helt ny uppgift eller ett nytt moment, till skillnad från om man använder 

någonting från en lärobok. Ett moment som innefattar IKT kan också kräva tydligare 

instruktioner till eleverna än ett mer analogt sådant, vilket kräver att man som lärare måste vara 

mer noggrant förberedd. En fördel med IKT-relaterade uppgifter eller instruktioner är enligt 

Nikita och Ernest att man kan spara dem på datorn eller i gemensamma webbaserade 

kunskapsbanker, så att man sedan har dem lättillgängligt och slipper leta efter dem i pärmar och 

mappar. Dessa dokument är också lätta att förändra och anpassa efter att de väl har utformats en 

första gång. 

Både Nikita, Ernest och Molly anser att IKT i skolan i det stora hela effektiviserar och 

underlättar deras arbetsdagar, och att det i slutänden leder till att de sparar tid. 

Almås & Krumsvik beskriver situationer där den ökade tillgänglighet som följer med IKT 

innebär att lärarnas arbetsdagar kan förlängas då de med hjälp av datorer lätt kan nås av elever 

efter skoldagens slut.81 Detta är inget som våra intervjupersoner har uttalat sig om explicit, men 

Mollys uttalande om att hon med hjälp av lärplattformen kan rätta elevarbeten hemma kan tyda 

på att IKT har en roll att spela även efter att läraren har lämnat skolan. Ernests beskrivning av 

hur han ibland kan använda sin smartphone för att svara på skolrelaterade mail är också något 

som kan tyda på detta. Värt att notera är dock att både Ernest och Molly anser att IKT sparar tid, 

snarare än förlänger arbetsdagen. Det faktum att lärare historiskt sett i regel alltid har haft arbete 
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att göra efter den sista lektionen för dagen är en aspekt som spelar in här. IKT tycks utifrån våra 

respondenters utsagor inte ha inkräktat på fritiden, utan snarare följt med det övriga arbetet in på 

fritiden, vilket enligt Molly och Ernest har förenklat även det. 

I Almås och Krumsviks studie uttalar sig lärare om att IKT inte har förändrat deras 

undervisning nämnvärt, men att den spelar en mycket stor roll utanför klassrummet.82 Att IKT 

har en stor roll utanför klassrummet är något som även våra respondenter beskriver. IKT spelar 

roll för den praktiska organiseringen av skolan och i kommunikationen mellan de olika deltagarna 

i skolcommunityn, den används för att söka information och inspiration som lärarna kan använda 

sig av i sin undervisning, och den erbjuder även möjligheter för att rätta elevers arbeten och ge en 

översiktlig bild av vad eleven har presterat över tid. Man kan utifrån detta konstaterande dra 

slutsatsen att IKT i någon mån kan ha en roll i en klar majoritet av lärarens arbetsuppgifter 

utanför klassrummet.  

Nikita säger att IKT många gånger är ett praktiskt hjälpmedel när man ska förbereda en 

lektion, men att det tar mycket tid att förbereda lektioner där IKT har en roll, eftersom man till 

exempel måste hitta lämpligt material på internet som passar in i det momentet som man ska 

behandla under lektionstid, och som samtidigt måste vara anpassat efter elevernas förmåga och 

kunskapsnivå. Många gånger skulle det enligt Nikita vara enklare och gå fortare att bara ta en 

uppgift ur en lärobok eller liknande. Hon tillägger dock att det ofta är lätt att anpassa de uppgifter 

som är IKT-relaterade, och att det på längre sikt troligtvis kommer vara tidsbesparande för henne 

att använda IKT-relaterade uppgifter när hon väl har byggt upp en ordentlig kunskapsbas att stå 

på, så hon slipper göra uppgifter från grunden varje gång. Liknande uttalanden gällande 

lektionsförberedelser står att läsa även i Almås & Krumsvik, vilket leder oss till slutsatsen att 

IKTs ökade inflytande på skolvärlden ställer höga krav på svensklärares anpassningsbarhet och 

arbetsinsats, om de väljer att använda sig av de nya tekniska förutsättningarna.83 

6.5 Regler och riktlinjers inverkan i IKT-undervisningen. 

Lärarens arbete är präglat av många olika faktorer och förutsättningar, och man kan utgå från att 

de regler och riktlinjer som kommer från till exempel skolverket och skolledning har en 

betydande del i denna prägel. Detta gör det intressant att undersöka hur regler och riktlinjer från 

högre instans påverkar användningen av IKT i gymnasiesvensklärarnas yrkesutförande. 

Ser man till styrdokument som kursplaner och läroplaner kan man konstatera att våra 

intervjupersoner anser att dessa påverkar i någon eller mycket liten mån. Det som nämns av våra 

respondenter är att film eller annan media ska användas. Något som påverkar i något högre grad 

tycks vara det nationella provet i svenska. Här nämner Diana och Nikita att eleverna ska kunna ta 

hjälp av tekniska hjälpmedel i den muntliga delen. Det nämns även att eleverna enligt direktiv ska 
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ha rätt att skriva provet med hjälp av datorer. Detta har dock visat sig vara svårt att genomföra, 

då man inte lyckats begränsa elevernas tillgång till internet under provskrivandet.  

När det gäller den enskilda skolans riktlinjer och regler kring IKT tycks den allmänna 

uppfattningen hos våra intervjupersoner vara att skolorna förespråkar användandet av IKT, men 

att de är mycket vaga kring hur IKT faktiskt ska användas. I skolan där eleverna fått personliga 

datorer uttalar sig lärarna om att det inte har framgått att det finns någon pedagogisk tanke från 

skolledningen om hur de ska användas, utan det tycks snarare ha varit ett lockmedel för att få fler 

elever till skolan. Skolan vill att man ska använda sig av datorerna och att man ska samarbeta 

mellan lärarna, men det finns inga direktiv kring hur det ska ske rent praktiskt, enligt våra 

respondenter. På den andra skolan anser respondenterna att det finns en uttalad ambition hos 

skolan om att man ska vara i framkant84 när det gäller användandet av ny teknik, och man strävar 

också efter att uppgradera sin utrustning. Lärarna tycks dock inte ha fått någon information om 

vad tanken är med detta. De direktiv som våra respondenter kan säga sig ha fått handlar om att 

man ska använda webbportal och lärplattformen, och att man ska använda ny teknik, men bara 

när det finns tydlig koppling till kursmål och undervisning.  

Enligt vår teoretiska utgångspunkt är regler en av de krafter som påverkar läraren i 

aktivitetssystemet.  Av de olika reglerna tycks inte styrdokument vara någon kraft som är särskilt 

stor om man ser till hur våra respondenter säger sig påverkas av dem. En viss anpassning sker 

efter det nationella provet, men inte heller det tycks vara någon betydande kraft. De enskilda 

skolorna i vår undersökning är uttalat positiva till användandet av IKT, och tillhandahåller 

tekniska möjligheter för den enskilda läraren att använda sig av IKT, vilket skolorna även 

förespråkar. Ingen av våra respondenter har dock fått några direktiv eller högre grad av 

utbildning från sin respektive skola kring hur den nya tekniken faktiskt ska användas rent 

praktiskt. 

Att skolor köper in datorer och ny teknik till klassrummen, eleverna och lärarna, men saknar 

konkreta direktiv för hur dessa ska användas, kan liknas vid någon form av teknikdeterminism, 

där beslutsfattare inom skolvärlden anser att ny teknik är en odelat positiv och oproblematisk 

universallösning. Våra intervjupersoner påverkas till viss del av de respektive skolornas IKT-

ambitioner, men kan också välja att ignorera dessa i hög grad om de så önskar, eftersom det finns 

få konkreta riktlinjer för när och hur IKT faktiskt ska användas. Krumsvik hävdar att det tar lång 

tid för skolan som organisation att anpassa sig till en teknologisk tillvaro, och utan tydliga 

riktlinjer lämnas mycket av denna förändringsprocess till lärarens egna förmågor och initiativ.85 

Krumsvik hävdar också (tillsammans med Almås) att lärare oftast för in IKT i sin undervisning 

då det passar in i de befintliga modellerna och ramverken.86 
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En hypotetisk slutsats man kan göra är således att IKT-användning skulle öka om ramverk 

och regler var spetsigare och mer specifika gällande hur och när IKT ska användas. För att 

förändra lärarens externa aktiviteter måste man först förändra de interna aktiviteterna. Våra 

intervjupersoners uttalanden tyder inte på att regler från styrdokument och den enskilda skolan 

påverkar deras interna aktiviteter gällande IKT, och då blir inte heller genomslaget på de externa 

aktiviteterna i klassrummen särskilt påverkat av reglerna gällande detta. 

6.6 Lärares uppfattningar om IKT i communityn 

Det är inte bara styrning och riktlinjer från ledningen som påverkar en lärares arbete, utan också 

influenser och attityder från alla de människor som deltar i det samspel som råder i en lärares 

vardag.  

6.6.1 Elever 

Nikitaanser att elever/ungdomar generellt sett har ett intresse av ny teknik, och att de därför 

lockas till skolor som har en modern profilering. Oavsett om de är intresserade av IKT eller inte 

så kan man utifrån våra intervjupersoners uttalanden konstatera att de är influerade av IKT. 

Nikita säger att eleverna är vana vid att all information alltid finns tillgänglig via internet, datorer 

och mobiltelefoner. Hon har också noterat en attityd om att de vill ha snabba lösningar på sina 

problem. Ernest tror att eleverna är positivt inställda till IKT, men att de samtidigt är medvetna 

om att IKT också kan vara en tidsbov i deras skoltillvaro. Vid ett tillfälle diskuterade Ernest med 

en grupp elever huruvida de kan avstå från internet under lektionstid. Det skulle innebära att 

eleverna skulle lägga ifrån sig sina mobila enheter och fokusera på undervisningen. Den grupp 

som testade detta upplevde enligt Ernest att det varskönt att lägga undan mobilen och skifta 

fokus, men de upplevde att de samtidigt hamnade utanför det sociala planet. Ernest anser att det 

beror på att det är via internet som eleverna kommunicerar med varandra, och att skolan har 

blivit en tystare miljö i och med ökningen av mobila enheter. Även Molly delar den uppfattningen 

då hon också har lagt märke till de tystare korridorerna. Det som enligt Ernest och Molly är 

anledningen beror på att eleverna kommunicerar genom att skicka text till varandra i större 

utsträckning än vad de gjorde förut då det var vanligare att eleverna pratade med varandra. 

Molly anser att eleverna lever i en värld där datorer och teknik har en självklar roll, och hon 

tror att eleverna tycker IKT är ett roligt och naturligt inslag i skolan, och att de hellre tar med 

datorn än läroboken till lektionen. Hon anser också att eleverna anser att IKT underlättar, särskilt 

när det gäller egna presentationer. Hon har dock noterat en viss skillnad i kön, där hon tycker sig 

se att killar i regel är mer positiva än tjejer när det gäller användandet av datorer och ny teknik.  

Diana poängterar dock att eleverna ser datorn mer som en leksak än som ett arbetsredskap 

som ska underlätta deras skolgång. Hon tycker inte att eleverna behandlar sina datorer på ett sätt 

som tyder på att de uppskattar att skolan har betalat mycket pengar för att de ska få en personlig 
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dator.  Attityden som Diana upplever är att det finns oseriösa elever som inte använder tekniken 

som lärarna anser att den är till för. 

 

”Om det bara fungerar som det ska så skulle det vara hunky dory men det vet vi ju att det inte gör för 

de sitter ju och pillar på sina jävla telefoner och kollar på Zalando efter skor”87 

 

Diana upplever att elever många gånger tycker att det är skönt att slippa känna ett krav på att 

man hela tiden måste använda datorer och presentationsteknik i undervisningen och 

redovisningar. 

6.6.2 Föräldrar 

Föräldrar och hemmet är ofta en faktor som har stor betydelse för hur skolgången ser ut för 

eleverna, och därmed är relationen och kommunikationen mellan lärare och föräldrar viktig att 

undersöka. När det gäller IKT säger sig ingen av våra respondenter ha upplevt att föräldrar har 

uttalat sig på något direkt negativt sätt gällande hur IKT förekommer eller inte förekommer i 

undervisningen. Genom webbportalerna i skolorna kommer dock föräldrarna även i kontakt med 

IKT själva, vilket enligt Ernest ibland kan leda till komplikationer. Han anser att inte alla föräldrar 

har IKT som ett naturligt inslag i sin vardag, så de är inte alltid vana vid att hantera 

informationsflödet som finns tillgängligt via internet. Ernest säger att det i stort sett brukar 

fungera bra ändå, och att han som klassföreståndare har en mall som han kan använda för att 

hjälpa föräldrarna till rätta.  

Även Molly anser att föräldrakontakten via internet fungerar bra, och att den underlättar för 

alla inblandade, eftersom föräldrarna får en bättre överblick och insyn i vad deras barn gör i 

skolan. 

6.6.3 Kollegor 

Nikita uttalar sig om att hon upplever en skillnad i attityd mellan den yngre och den äldre 

generationen lärare, där många av de äldre väljer att inte använda sig av IKT alls. Hon är också 

skeptisk till att alla lärare kan hantera den kravbild som finns på att man ska använda sig av IKT i 

undervisningen. Även Ernest upplever att attityderna hos kollegorna är blandat inställda till IKT. 

Det finns de som använder tekniska hjälpmedel utan något egentligt syfte. Ernest ger ett exempel 

att en PowerPoint har egna regler för hur den ska användas och att flera lärare inte tar hänsyn till 

de syften som är specifika för IKT-användning. 

Molly anser att ”lärarskrået är inte så medgörliga när det bestäms att man ska göra saker.”88, 

angående de riktlinjer som kommunen har satt upp gällande att skolorna ska använda sig av 

                                                 
87Diana (2012). 
88Molly (2012). 
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lärplattformen. Hon säger att det nästan inte är någon annan i arbetslaget som använder sig av 

plattformen, och att det många gånger är hon som får se till så att eleverna får tillgång till den, 

trots att det är andra lärare som egentligen ska ordna det. Hon vittnar också om att flera lärare 

säger till eleverna att de bara ska ta med sig datorn till lektioner då den verkligen behövs. Våra 

respondenter vittnar också om att det ibland uppstår problem när inte alla lärare använder sig av 

webbportalen för att till exempel lägga in prov i provbanken. 

6.6.4 Samhället 

Även om skolan är en central och viktig del av samhället så är den inte allt. Det finns en värld full 

av människor utanför skolans väggar, men även om man inte är en del av skolan så kan man på 

olika sätt påverka skolan eller ha åsikter om hur skolan ska se ut och bedrivas. Nikita upplever att 

dagens arbetsmarknad och omvärld kräver en skolsituation och en undervisning som är 

orienterad mot användning av ny teknik och IKT, och att skolan generellt sett borde bli bättre på 

att anpassa sig efter samhället i stort, eftersom man inte kan leva i en egen värld för sig själv.  

Allarespondenteranser att en modern profilering av skolan ska locka elever att söka sig dit. 

Detta är något som man kan tolka som något som reflekterar samhällets syn på hur skolan bör se 

ut. Diana tror dock att folk i allmänhet har en ganska negativ uppfattning kring att skolor delar ut 

datorer och ”paddor” till eleverna för en massa pengar, och att eleverna sedan kommer ut ur 

skolan och inte kan skriva ordentligt. 

6.6.5 Analys av lärares attityder 

De attityder som finns gällande IKT bidrar alla till lärarens egen uppfattning om IKTs roll i 

svenskan. Lärarnas roll är en sociokulturell konstruktion som påverkas av olika faktorer.Det är 

dock inte samma sak som att säga att lärarens uppfattning helt och hållet bestäms av förändringar 

i de olika grupperingarna utan att uppfattningarna skapas som ett resultat av interaktionen mellan 

individen och det kontextuella sammanhanget. En förändring i samhället kan därför spela mer 

eller mindre roll för den individuelle läraren beroende på dennes interaktion med den aspekten. 

Respondenterna anser att elevernas attityd till IKT är väldigt relevant men att det finns en 

aktiv diskussion i hur den ska användas mycket lik den diskussion om IKTs användningsområde 

som Krumsvik efterlyser. Respondenterna ser möjligheterna i elevernas IKT-användning men att 

möjligheten förminskas i utförandet. Det som lärarna ser som negativt är framför allt när 

enheterna som ska användas för studier i stället används för andra ändamål så som spelande, 

Diana anmärker att hennes elever inte förstår värdet av datorerna de har fått från skolan. 

Lärarens professionella läggning är väldigt viktig för interaktionen med elevernas attityd till IKT, 

då det annars är lätt att den används på ett sätt som läraren inte förutsatt. 

I hänsyn till aktivitetsteorins olika delar finns en stark IKT-närvaro och diskussionen kring 

IKT är konstruktiv då uppfattningen hos respondenterna är att IKT är här för att stanna och det 
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är även en uppfattning, enligt respondenterna, som finns hos föräldrar, kollegor och i samhället. 

Alla respondenter delar samma uppfattning om de attityder som finns kring IKT men själva 

påverkas de på olika sätt utefter sina egna kontextuella sammanhang. 

6.7 IKT som didaktiskt hjälpmedel i skolan 

Nikita ser IKT som något som kan fungera både positivt och negativt i lärandet. Att eleverna kan 

komma åt oberoende information på ett smidigt sätt upplever hon som positivt, men samtidigt 

säger hon att detta ställer ökade krav på elevernas ansvarstagande. Här kan det uppstå problem i 

att vissa elever kan bli borttappade på vägen. De elever som inte kan hantera ansvaret och inte 

söker sig till rätt och relevant information kan bli lidande av en undervisning där IKT har en stor 

roll.  

Nikita anser att det många gånger kan kännas krystat att ha med IKT i undervisningen, och 

hon är skeptisk till att det alltid är den bästa metoden. Ibland, säger hon, har hon tänkt för sig 

själv att ”det kommer inte bli nåt gjort om vi använder datorer den här lektionen”. Då finns det 

ofta andra arbetsmetoder som passar minst lika bra.  

Ernest, som har ett stort teknikintresse och använder någon grad av IKT i nästan all 

undervisning, är inte heller han av uppfattningen att IKT skulle vara bättre än något annat. Han 

anser snarare, i likhet med till exempel Diana, att det är ett skådespel att vara lärare, att man 

måste engagera eleverna och fånga deras uppmärksamhet för att kunna leverera den information 

som de behöver, och att IKT kanske inte alltid är det optimala sättet för att göra det. Han hävdar 

att inget kan ersätta en god pedagog som brinner för det de gör.  

Molly tycker dock att IKT i många aspekter höjer standarden för undervisningen. Den 

lättillgängliga kunskapen som eleverna kan finna på internet ger dem möjlighet att fördjupa sig i 

ämnen som de finner särskilt intressanta, och de kan hitta information som de inte hade haft 

tillgång till annars, vilket ger undervisningen ytterligare en dimension. Molly anser också att IKT 

har gjort eleverna mer delaktiga i undervisningen och att de ibland kan fungera som ett stöd för 

henne i lärarrollen, då eleverna snabbt kan söka information om det som Molly undervisar om, 

och hjälpa henne att fördjupa och fylla i de eventuella kunskapsluckor eller faktafel som hon har i 

sin undervisning. Denna upptäckt gjordes med hjälp av eleverna då de själva tog initiativ till att 

undersöka läraren som källa. Molly anser inte att man som lärare måste vara någon som kan 

precis allt, och ser den utökade dialogen i klassrummet som något klart positivt.  

Något som alla våra respondenter tagit upp när vi pratat om IKT är PowerPoints, men 

omfattningen av användandet och åsikterna kring PowerPoint skiljer sig mellan samtliga. Ernest 

anser att enPowerPoint är något som är mycket centralt för hans didaktiska upplägg och också 

något han anser kan göra eleverna mer interaktiva i undervisningen, vilket han tycker är positivt. 

Ernest gissar att han använder sig av IKT i sin didaktik i stort sett varje lektion. Diana medger att 

hon inte har gjort en PowerPoint på två år. Att hon inte gjort några PowerPoints beror enligt 

Diana inte på att hon saknar kunnandet, utan snarare för att hon inte tycker det är värt besväret 
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eftersom hon anser sig kunna göra roligare lektioner på andra sätt utan tekniken. Diana ser på 

IKT i didaktiken som ett bra sätt att variera sin undervisning, och hon tror att hon använder sig 

av det ungefär var tionde lektion, då oftast genom film eller musik, men IKT för henne är långt 

ifrån nödvändigt att ha med i det didaktiska upplägget. Diana och Ernest lägger stor vikt vid att 

en PowerPoint lätt missuppfattas som en text på en skärm och att det av andra lärare används 

utan eftertanke på vad syftet med en PowerPoint egentligen är. Diana upplever att hon själv 

sällan använder IKT men på en följdfråga om huruvida hon tror att eleverna själva använder IKT 

så svarar hon att det är betydligt mer. Trots att Diana personligen inte använder IKT så kan 

eleverna själva använda IKT i samband med att till exempel finna fakta eller forskning. 

Nikitaanvänder IKT i undervisningen i en ganska stor utsträckning, speciellt när uppgiften 

kräver IKT-användning som vid artikelskrivning och webbtidningar. GällandeIKT i 

undervisningen så är Nikita också av en åsikt som hon i någon mån delar med Diana, nämligen 

den att det är lärarens uppgift att se till så att eleven lär sig inte bara med IKT, men också utan 

IKT så att de kan hantera även sådana situationer. 

Det råder inga tvivel om att IKT är något som förekommer i skolvärlden och att det är något 

som många arbetsgivare och stora delar av samhället utanför skolan efterfrågar, men det står inte 

lika klart huruvida IKT faktiskt är något som höjer kvalitén på undervisningen. Lärarna är av den 

uppfattningen att IKT som ett didaktiskt hjälpmedel är något som bestäms av den individuelle 

läraren. IKT fungerar inte som ett självklart hjälpmedel utan används under vissa förutsättningar. 

För att förstå IKTs användning måste även det kontextuella sambandet förstås så som Conole 

beskriver det kan IKT hindras av appliceringssvårigheter.89 Läraren använder, enligt Conole, IKT 

efter de egna förutsättningarna vilket även gäller bland våra respondenter. Nikita anser att hon 

känner sig handikappad inom vissa områden samtidigt som hon själv ser kritiskt på sin egen 

kunskap inom IKT. 

Exemplet som Molly använder sig av när eleverna själva kontrollerar läraren med hjälp av 

mobila enheter är ett exempel på Koshmanns CSCL paradigm då lärarens roll flyttas från att 

kritiskt ifrågasätta elevernas kunskaper till att agera mer som en moderator som då även själv kan 

utsättas för kritik. 

Från lärarens sida så är IKT som hjälpmedel nära sammankopplat med lärarens profession. 

Respondenterna ser ingen teknodeterministisk lösning inom IKT även fast alla medger att de 

använder IKT i sin vardag och att de säger att IKT underlättar flera aspekter av undervisningen. 

IKT löser inga problem då läraren först och främst måste vara bekväm i sin pedagogiska roll och 

först då fungerar IKT som ett bra hjälpmedel. 

                                                 
89Conole, s.188. 
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6.7.1 För eleven. (Inlärning) 

Våra respondenter vittnar om att eleverna ofta kan väldigt mycket om IKT, och ofta mycket mer 

än lärarna själva kan. Det är därför intressant att undersöka hur de faktiskt använder den 

kunskapen de besitter i sin skolgång, och vilka konsekvenser det har för vad och hur man lär sig.  

Nikita har noterat att det är väldigt få elever som antecknar då hon har en genomgång med 

hjälp av PowerPoint, och att det är många elever som använder sin mobiltelefon för att ta ett kort 

på tavlan istället för att skriva av den. Eftersom hon tror att elever ofta lär sig på många olika sätt 

anser hon att det kan vara lämpligt att fråga sig hur bra det faktiskt är att eleverna har slutat 

anteckna saker. Nikita ser fördelar i att eleverna får arbeta med IKT i svenskämnet, till exempel 

när de ska arbeta med olika medier eller göra webbtidningar eller liknande, där texter då också 

kan få en mottagare utanför klassrummet. Hon ser dock även negativa aspekter i att alltid 

använda IKT, och beskriver till exempel att många elever inte vet hur ett bibliotek fungerar, och 

att många elever blir chockade när de ska få ett skriftligt prov där de inte har datorn att skriva 

med. Det kan då bli svårt för eleverna med stavning och skrivregler, eftersom de är vana vid att 

använda ordbehandlingsprogram som fixar sådant åt dom.  

Även Molly har uppfattningen att eleverna skriver i stort sett allt via dator. Hon tror att 

eleverna får lättare att skapa en struktur i sitt skrivande med hjälp av en dator, och att det är 

lättare för dem att ändra och bearbeta texter med datorns hjälp, men hon har konstaterat att det 

ändå inte är någon större skillnad i kvalité mellan handskrivna och datorskrivna elevtexter. 

Utöver skrivandet tycks informationssökandet vara det centrala i elevernas skolrelaterade IKT-

användning under svensklektionerna. Alla respondenter anser att internet tillhandahåller enorma 

mängder information som eleverna kan ta del av. Alla våra respondenter ser 

informationssökningen som något i grunden positivt. Eleverna kan hitta information som inte är 

färgad av läraren eller är begränsad till vad som står i någon inaktuell lärobok. Genom 

informationssökningen får eleverna enligt Ernest också öva upp sin källkritik, vilket Ernest anser 

vara en viktig kunskap i dagens samhälle. Han har noterat att många elever har svårt med detta, 

och ofta uppfattar det skrivna ordet som sanning oavsett sammanhang. Han har till exempel 

noterat att elever många gånger visar intresse för olika bloggar, vilka i regel är mycket subjektivt 

skrivna, och inte sällan är dåligt skrivna rent språkmässigt. Han ser bloggar som en av många 

dåliga saker som påverkar eleverna när de söker information på internet. Trots det så intresserar 

sig Ernest för de nya kommunikationsflödena och har själv startat ett Twitterkonto för att 

komma närmare elevernas läromiljö. 

Ernest anser att dagens informationsflöde är absurt, och frågar sig hur eleverna ska kunna 

hantera all information. Att det bland all information också finns saker som fungerar som en 

distraktion är något som samtliga intervjupersoner har konstaterat. Facebook, mobiltelefoner, 

onlinespel och e-handling är bara några exempel på saker som, enligt respondenterna, stjäl 

elevernas tid och fokus under svensklektionerna. Diana tror att en mycket stor del av det som 

eleverna gör under lektionstid, och som inte är relaterat till undervisningen, görs genom någon 
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form av IKT. Eleverna har enligt både henne och övriga respondenter svårt att skilja på nytta och 

nöje. 

Molly säger att elever nu för tiden inte längre skickar lappar till varandra, utan istället chattar 

med varandra via Skype på datorerna, för det är så de kommunicerar med varandra. Hon anser 

dock att den ökade kommunikationen mellan eleverna också för mycket gott med sig. Samarbetet 

mellan eleverna under lektionerna förbättras med IKT, och om någon hittar någon relevant 

information på internet så kan dennes klasskamrater få det tillgängligt omedelbart.  

I övrigt är det enligt respondenterna inte ovanligt att eleverna använder sig av PowerPoint 

eller andra liknande program när de ska göra någon form av redovisning. Elevernas inställning till 

att använda sig av presentationsteknik upplevs på olika sätt av våra intervjupersoner. Vissa 

upplever att eleverna är till stor del positivt inställda, medan andra upplever att eleverna tycker 

det är skönt att slippa PowerPoint ibland.  

Eleven är viktig av flera skäl, dels så är eleven viktig då det är denne som i sammanhanget är 

personen som lär sig något men eleven är även viktig för att denne har möjlighet att påverka 

undervisningen. Lärarna som intervjuats utgår ofta från eleverna när de utformar 

lektionsplaneringar och övergripande syften. Om eleverna har för vana att skriva på dator hellre 

än för hand tycks inte de intervjuade lärarna ha någon invändning mot detta. Bilden av eleven 

som beskrivs av lärarna stämmer till stor del överens med Pedrós beskrivning av Millennials, den 

nya nätgenerationen. En viktig del i IKT-undervisning är att det ska finnas ett intresse, inte bara 

från lärare, skola och samhälle utan det bör även finnas ett naturligt intresse från eleverna som 

går i skolan. Trots att det vore fel att säga att alla Millennials har ett intresse för teknik och att alla 

elever passar in i beskrivningen av Millennials så finns det ett stort intresse för teknik och IKT i 

generationen. Detta visas även genom analysen då elever ofta kommunicerar elektroniskt snarare 

än att skicka lappar och att det skrivna ordet på webben har blivit viktigt att diskutera, som till 

exempel bloggars sanningshalt. Det går utifrån intervjuerna inte att säga om eleverna självmant 

använder sig av IKT i lärandet kopplat till lärarens mål eller kursens kursmål. Det tycks dock 

finnas goda förutsättningar och ett stort intresse för IKT-influerad undervisning. Eleverna kan 

bidra till att skapa förutsättningar som behövs för att öka den digitala literacyns status då eleverna 

ger lärare initiativ till att till exempel öppna sitt eget Twitterkonto. Övergången till IKT sker både 

genom att ny metodik tillförs som genom ett nytt kommunikationsflöde, men det sker även 

genom att gamla metoder översätts för att passa in med nya förhållningssätt som övergången från 

att skriva på papper till att skriva på dator. Nikita ser fördelarna med att skriva på dator men 

anmärker samtidigt att det är sorgligt att papperet och pennan försvinner, det finns en dold 

outforskad problematik i när gamla modeller implementeras med en ny men Nikita och Molly 

anmärker på att det finns en kompatibilitet mellan nytt och gammalt. Insikten är av vikt då det 

visar på att övergången är möjlig om det sker i en miljö med en närvarande lärare. 
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7. Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen ska vi utifrån vårt analyserade material sammanfatta vad våra 

respondenter har sagt, och samtidigt sätta in det i ett större sammanhang utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, med aktivitetsteorin i centrum. Vi avser också undersöka hur våra respondenters 

utsagor överensstämmer med befintlig forskning. 

7.1 Analys i förhållande till teoretiska utgångspunkter 

I aktivitetsteorin utgår vi från att ett antal olika krafter påverkar IKTs omfattning och användning 

i skolan. Vi har utgått från att lärarens professionella kunskap och engagemang är centralför hur 

undervisningssituationen ser ut, och därför är fokus till största del på hur de olika krafterna 

påverkar läraren. Lärarens interna och externa aktiviteter har ofta ett samband med varandra och 

påverkas därmed båda två mer eller mindre direkt av dessa krafter. I vårt analyserade material 

från intervjuerna kan vi se i vilken omfattning dessa krafter faktiskt påverkar 

gymnasiesvensklärarna enligt dem själva.  

Om man ser till de instrument som lärarna har att arbeta med i klassrummet kan man konstatera 

att det finns stor tillgång till modern teknik och goda fysiska förutsättningar för att använda sig av 

IKT på respondenternas skolor. Trots att det finns goda instrumentella förutsättningar tycks 

dock inte detta påverka svensklärarnas didaktiska IKT-användning i klassrummen nämnvärt. De 

utnyttjar visserligen IKT mycket utanför klassrummet i det organisatoriska skolarbetet, och 

eleverna använder sina mobila digitala enheter, men om man ser till den IKT-potential som finns 

inneboende i den befintliga tekniken så kan man konstatera att utnyttjandet är långt ifrån 

maximerat hos våra respondenter generellt sett. Instrumentens roll är självklart en kraft att räkna 

med, eftersom både lärare och elever använder dem dagligen, men de tycks inte påverka våra 

intervjupersoners interna aktiviteter nämnvärt, och kan därför sägas ha en mindre betydelse än 

vad man skulle kunna förvänta sig. 

De regler som påverkar våra respondenter är främst läroplaner, kursplaner och direktiv från 

skolan. Våra respondenter har en relativt god uppfattning om vad som står i styrdokumenten 

gällande IKT, men det som står där är ingenting som påverkar deras undervisning nämnvärt, 

eftersom det är trubbigt formulerat och lärarna därmed kan välja att tolka dem mer eller mindre 

som de vill. Den enskilda skolans riktlinjer och inställning till IKT tycks ha en något större 

påverkan. Båda de skolor som är aktuella i vår studie förespråkar IKT-användning och vill att 

lärarna ska använda den i största mån så länge det är befogat. Även här är dock direktiven 

trubbiga och ospecifika och återigen upp till läraren att tolka och anpassa efter sina interna 

förutsättningar. Reglernas påverkan är enligt vår analys relativt liten. Våra intervjupersoner tar 

hänsyn till dem, men när det gäller den praktiska användningen av IKT är de inte särskilt 

relevanta för dem.  
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I lärarens arbetsfördelning utanför klassrummet har IKT många gånger en viktig funktion för 

lärarens yrkesutövande i det rent organisatoriska arbetet i skolan. Lärarna använder också IKT till 

viss del i de interna aktiviteterna när de planerar och förbereder lektioner, genom att till exempel 

söka information eller göra PowerPoints. IKT upplevs av våra respondenter ibland också vara 

tidsbesparande på olika sätt genom till exempel en mer effektiv kommunikation och en mer 

lätthanterlig rättningsprocess.I arbetsfördelningen utanför klassrummet kan man alltså konstatera 

att IKT spelar en stor roll. 

Lärarens yrkesroll kan sägas vara en sociokulturell konstruktion, vilket innebär att communityn 

runt läraren spelar en roll för vad läraren tycker och gör. Våra respondenters kollegor tycks vara 

relativt divergerande när det gäller inställning till och användning av IKT, och man kan inte se att 

det finns någon enad kraft för eller mot IKT i lärarskrået. En del av communityn som är mer 

likriktad är dock eleverna. Vi har utgått från att dagens elever/ungdomar ingår i en ny generation 

som kallas Millennials, som är uppvuxna i en omgivning där IKT är en självklar del av tillvaron. 

Detta är en bild av situationen som våra intervjupersoner bekräftar, och det framgår också att de 

anpassar sin undervisning i någon mån efter de krav som eleverna ställer.  

I communitybegreppet innefattas också samhället med bland annat elevernas kommande 

arbetsplatser och arbetsgivare, vilka idag är i hög grad influerade av IKT och ställer krav på att 

kommande arbetstagare också ska kunna använda sig av IKT på ett funktionellt sätt. Även detta 

är något som våra respondenter säger sig ta hänsyn till i sin undervisning.  

Att det finns olika krafter som påverkar undervisningen i olika utsträckning står klart att 

konstatera, men det som i grunden påverkar undervisningen är subjektet i aktivitetsteorin; läraren. 

Läraren planerar, utför och leder klassrumsaktiviteterna, och alla krafter som påverkar läraren 

kommer att reflekteras och riktas åt olika håll baserat på vad läraren bär med sig. Vi har som sagt 

utgått från att lärarens professionella kunskap och engagemang är central för hur 

undervisningssituationen ser ut, och det står klart efter vår analys att detta inte kan ifrågasättas. 

Våra respondenter vittnar om att de olika krafterna påverkar dem och deras handlingar, men trots 

att samma krafter påverkar dem handlar de inte alla på samma sätt. 

7.2 Analys i förhållande till tidigare forskning 

Grainne Conole har kommit fram till att lärare sällan kan utnyttja hela den potential som finns i 

IKT-användandet. Om vi ser till våra respondenters användande av IKT kontra tillgången till 

teknisk utrustning kan man konstatera att lärarna sammantaget skulle kunna använda sig av långt 

mer IKT i undervisningen. Conole hävdar att en av anledningarna till låg användningsgrad kan 

vara att lärarna saknar kunskap och färdigheter för hur IKT ska användas, både rent praktiskt och 

pedagogiskt, men även att det kan finnas olika personliga hinder.90 Vi har kunnat konstatera att 

våra intervjupersoner sammantaget visar prov på alla dessa tre faktorer, då de till exempel 

                                                 
90Conole, s.188. 
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beskriver en känsla av att inte kunna prestera tillräckligt bra med IKT i klassrummet, svårigheter 

att applicera IKT i alla pedagogiska situationer i svenskämnet, eller helt enkelt en inställning till 

IKT som något som inte är nödvändigt eller förbättrar undervisningen. 

Att våra svensklärare inte alltid beskriver sig själva som tillräckligt kunniga inom IKT har inte 

hindrat deras skolor från att införskaffa tekniskt material som ger lärarna tillräckliga 

förutsättningar för att använda sig av IKT. En av anledningarna till att skolorna väljer att 

investera i ny teknik kan vara att de är påverkade av den teknodeterminism som enligt Krumsvik 

många gånger råder i forskarkretsar, och som har varit vanligt förekommande i många 

skolprojekt.91 

Krumsvik efterlyser även en ny digital epistemologi och en omstrukturering av skolan för att 

passa ihop med den IKT som uppenbarligen efterfrågas av beslutsfattare på olika nivåer, och inte 

bara lägga IKT på den gamla befintliga strukturen. När vi ser till hur våra respondenter har 

anpassat sin IKT-användning efter till exempel styrdokument och övriga regler kan man 

konstatera att dessa inte påverkat i den grad som man kan utgå från att beslutsfattare skulle vilja. 

Krumsviks uttalande om en nödvändig omstrukturering framstår därmed som rimligt utifrån vår 

studie. 

Almås & Krumsvik har kommit fram till att IKT kan ge ökade möjligheter, innovationer och 

studentdeltagande, vilket passar bra in i rådande pedagogiska ideologier och reformer.92 Vi har i 

vår studie sett prov på att lärare till viss del ser liknande möjligheter med IKT, där framför allt 

studentdeltagandet har varit i centrum. Att lärarens roll ibland tycks ha genomgått en förändring 

mot Koshmanns CSCL-paradigm är också värt att notera i anslutning till det ökade 

studentdeltagandet där lärarens roll flyttas från att kritiskt granska eleven till att bli en deltagare i 

problemlösningen som eleverna kan förhålla sig till genom att snabbt nå information via internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Krumsvik, s.241. 
92 Almås & Krumsvik, s.104. 
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8. Konklusion 

Vi har i vår studie haft för avsikt att undersöka vilken roll svensklärare på gymnasienivå anser att 

IKT har i deras svenskundervisning. Som mindre delar i denna avsikt har vi närmare undersökt 

hur svensklärare anser att de använder IKT i sin svenskundervisning, samt vilka faktorer som 

påverkar hur och i vilken omfattning IKT används. 

Den slutsats vi har kommit fram till är att IKT inte har en enda roll som enkelt går att 

sammanfatta, utan snarare tycks ha en unik roll för varje enskild gymnasiesvensklärare. Våra 

intervjupersoner använder sig av IKT allihopa, men i olika hög grad, och på olika sätt. Det som 

påverkar deras användning är de yttre och inre faktorer som råder i lärarens yrkessituation. Man 

kan dock konstatera att våra intervjupersoner ser IKT som ett didaktiskt hjälpmedel, men att de 

ser det som ett av flera användbara didaktiska hjälpmedel i undervisningen, snarare än ett som 

kan och bör appliceras i alla situationer. Rent praktiskt tycks PowerPoint vara det av läraren mest 

använda hjälpmedlet i våra respondenters didaktiska upplägg, men även film och musik har 

nämnts. Våra respondenter vittnar också om att IKT har en större roll utanför klassrummet än i 

det, eftersom IKT kan användas både för att förbättra samarbete och kommunikation mellan 

läraren, kollegorna, eleverna och föräldrarna, men även har en central roll för att organisera 

lärarens övriga arbete, samt i förberedandet av lektioner, bland annat genom 

informationssökande på internet och i gemensamma databaser. 

I klassrummet tycks IKT framför allt spela en stor roll för eleverna, då de ofta har tillgång till 

och använder olika former av mobila digitala enheter som de använder för att söka information, 

skriva och kommunicera med. Våra respondenter ser på elevernas IKT-användande som något 

som är till stor del positivt, men som också kan vara negativt för elever som inte kan hantera 

situationen på ett ansvarsfullt sätt. Att anpassa undervisningen efter dagens IKT-orienterade 

ungdomsgeneration är dock en betydande faktor som spelar in i gymnasiesvensklärarnas IKT-

användning. En strävan efter att anpassa undervisningen efter det samhälle som blir allt mer 

influerat av informations- och kommunikationsteknik är också en faktor som påverkar våra 

respondenters undervisning. Våra respondenter anpassar ofta lektionerna efter sina egna 

förutsättningar till en nivå de själva känner sig bekväma med. De gamla metodikerna går ofta att 

översätta till IKT-influerade övningar samtidigt som det tillkommer helt nya IKT-inspirerade 

övningar som inte var möjliga utan IKT. 

Att undervisningen ska innehålla IKT för att anpassas efter vårt moderna samhälle är något 

som också staten, kommuner och de enskilda skolorna förespråkar, och de regler och riktlinjer 

som sätts upp av dessa påverkar till viss del våra gymnasiesvensklärare. Ofta är dock dessa regler 

och riktlinjer så pass ospecifika och trubbiga att deras tolkning och omfattning är upp till den 

enskilde läraren att förhålla sig till. Ofta blir det då istället lärarens kunskapsnivå och intresse 

kopplat till IKT som avgör hur mycket man för in det i didaktiken och undervisningen.  
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Lärarens kunskapsnivå gällande IKT är alltså en betydande faktor, och fortbildning är något 

som är önskvärt bland våra respondenter. Skolorna lägger dock de ekonomiska resurserna på den 

tekniska utrustningen snarare än på de lärare som ska använda den. 

Att det tycks vara den tekniska utrustningen som tar lejonparten av resurserna i IKT-potten 

förklaras av våra respondenter som något som till stor del har att göra med marknadsföring och 

skolans attraktionskraft för att locka till sig nya elever. Det är förståeligt att skolor agerar på detta 

sätt i den rådande konkurrenssituationen och det aktuella ekonomiska klimatet i skolvärlden. Det 

är dock högst oklart om det är rätt ände att börja i om man har som ambition att få in mer IKT i 

skola och undervisning. Informationsteknik allena skapar inte kommunikation eller lärande i 

skolan, eftersom det är människor som kommunicerar. Datorer, internet och telefoner är bara 

redskap skapade för att underlätta kommunikationen. Vår studie visar att det i mycket stor 

utsträckning är upp till den enskilde gymnasiesvenskläraren gällande hur mycket IKT man vill ha i 

undervisningen. Om stat och kommun då anser att IKT är något som skolan ska ha mer av borde 

beslutsfattare sträva efter att påverka tankesättet och kunskaperna hos lärare, snarare än att köpa 

in den nyaste tekniken.  

En lärares interna aktiviteter påverkar de externa aktiviteterna, och således borde dessa interna 

aktiviteter vara det första målet för den som vill iscensätta en förändringsprocess. Fortbildning av 

befintliga lärare, både gällande praktisk och didaktisk/pedagogisk IKT-användning skulle ge dem 

fler inre IKT-redskap att använda, vilket skulle få lärarna att i högre grad faktiskt efterfråga den 

teknik som nu ofta finns i klassrummen. Lärarutbildningen borde av samma anledning också vara 

ett självklart mål för en förändringskampanj.  

Våra intervjupersoner är också i hög grad medvetna om vad som står i styrdokument, och 

anpassar sig i någon mån efter dessa. Skulle dessa innehålla skarpare krav på att undervisning ska 

ske genom IKT så skulle det troligtvis få ett större genomslag. Ett sådant skarpare krav skulle 

dock troligtvis kräva tidigare nämnd fortbildning på en omfattande nivå för att alla lärare rent 

praktiskt ska kunna verkställa kraven. 

Värt att nämna är också att varken forskning eller våra intervjupersoner har kunnat konstatera 

med säkerhet att eleverna på sikt lär sig mer eller bättre genom att använda IKT. Även om IKT 

ofrånkomligen är en del av dagens samhälle och skolvärld, och många gånger är praktiskt 

användbart i undervisning så finns det därmed inga konkreta belägg för att det skulle vara bättre 

eller sämre än något annat didaktiskt hjälpmedel. Med tanke på att svenskämnet till så stor del 

handlar om just kommunikation i olika former är vidare forskning inom information- och 

kommunikationsteknikens påverkan på skola, lärande och didaktik mycket viktig och intressant 

att följa för både beslutsfattare och svensklärare. 
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9. Vidare forskning 

De resultat och frågor vi har tagit upp i uppsatsen har även lett till vidare frågor som vi väljer att 

ta upp under vidare forskning. Inom IKT finns en hel del att fördjupa sig inom, för att få ett 

större perspektiv vore det lämpligt att utvidga vår studie genom att intervjua fler lärare samt 

inkludera observationsanalyser och elevintervjuer. Att intressera sig för läraren ger ett unikt 

perspektiv eftersom läraren är personen som lär ut, ett kompletterande perspektiv vore att 

undersöka hur eleven lär sig med IKT vilket är ett relativt outforskat område. 

Något som våra respondenter tar upp är elevernas användning av tekniken och vilka 

diskussioner som växer fram ur detta. Lärare nämner bland annat att eleverna spelar spel vilket 

tar tid från lektionen. Om eleven spelar spel på sin enhet i stället för att lära sig det som läraren 

har planerat för dagens lektion eller det som eleven ska träna på hemma enligt anvisningar, är det 

då fel på lärarens undervisning, styrmedlen eller spelet? Att spela spel anses av en del forskare 

(Cairncross, Gredler, Sjöblom) som ett medium fullt med potential för inlärning där inlärningen 

är mer autentisk och motiverar studenten till bättre inlärning.93 Jonas Linderoth kritiserar dock 

den allmänna synen om att alla spel har den effekten och argumenterar för att en del spel kan 

passa in i beskrivningen av det lärorika spelet men långt ifrån alla.94 Hur vi förhåller oss till 

forskning kring spelandet och hur vi lär oss genom det i en skolmiljö är ett område som bör 

undersökas för att förstå vår samtid bättre. 
  

                                                 
93Linderoth (2010), s.1. 
94Ibid., s.4f. 
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11. Bilaga 

LÄRAREN: (subjekt) Relation till IKT (allmänt) Varför lärare? 

 

IKT/IT: (objekt) Hur ser du på IKT i ditt svenskämne? Moment/Tema. Planering och 

genomförande 

 

UTRUSTNING: Mjukvara/ hårdvara. Klassrum. Arbetsrum. Skola. Övrig utrustning. (elever) 

 

REGLER: Kursmedel. Skolpolicy. Läromedel. Personliga regler. 

 

ARBETSFÖRDELNING: Tid. Samarbete med kollegor och/eller elever.  

Kurser/egna initiativ till att lära sig mer utanför skolan. 

 

COMMUNITY:  Attityder/stöd från kollegor/elever/samhälle/föräldrar.  

Personlig reflektion över  IKT:s påverkan i undervisningen. 

 

Synen på IKT som didaktiskt hjälpmedel i undervisningen. 


