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Sammanfattning 

Studiens syfte är att kvalitativt undersöka lärares beskrivningar av sina digitala kompetenser, attityd 

till IKT och ansvarsfördelning av IKT på skolan. Studien använder sig av kvalitativa intervjuer där sex 

lärare från olika skolor i en större stad intervjuas på sina respektive arbetsplatser. Resultatet visar att 

lärarna generellt beskriver sig ha positiva attityder till IKT och menar att skolledningen bär det största 

ansvaret för att öka lärares digitala kompetenser. Lärarna i studien berättar även vilka IKT verktyg 

som finns tillgängliga på skolorna samt vilken IT-problematik som uppstår på respektive skola och hur 

de går tillväga för att lösa problemen. De slutsatser som presenteras är att IKT- verktyg finns 

tillgängligt på alla skolor, att skolan behöver ta ett större ansvar för lärarnas kompetensutveckling, att 

det råder delade meningar om digital kompetens bland lärarna samt att IT- problematik skapar hinder i 

undervisningen. 
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Förord 

Jag som författare till denna studie är student vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot engelska, 

samt undervisande lärare på en grundskola i en större stad. Inför studiens start diskuterades digital 

kompetensutveckling och användandet av informations – och kommunikationsteknik (IKT) som 

verktyg i skolan bland kollegiet på arbetsplatsen. Ett konstaterande efter flertalet diskussioner var att 

det finns delade meningar om hur digitala verktyg anses som ett komplement till läs-, skriv- och 

språkutveckling eller hur det anses som ett hinder för elevers utveckling. Det fanns även delade 

meningar om kunskapsnivå gällande IKT inom kollegiet. En del kollegor beskrev sin nuvarande 

digitala kompetens som väldigt låg eller obefintlig, trots ett fåtal kurser på arbetsplatsen och utanför. 

Andra menade att de har tillräckliga kunskaper för att använda IKT i sin vardagliga undervisning.    

Mina kollegor med varierat åldersspann och olika kunskaper inom IT (Informationsteknik) har varit 

behjälpliga till denna studie då jag använt våra diskussioner på arbetsplatsen för att vidga mina tankar 

och idéer till att forma ett syfte. Jag vill slutligen tacka min handledare Johanna Lindholm för allt stöd 

och konstruktiv kritik som varit en stor bidragande faktor till att studien färdigställts, tack! 
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Inledning 

Frågan om digitala kompetenser hos lärare är högaktuell då teknikens värld utvecklas i princip varje 

dag och där det gäller för lärare att följa samma utvecklingstakt. Nya applikationer, program och 

användningsområden tillkommer varje läsår, men frågan är om lärare har den digitala kompetensen 

som krävs för att skapa en meningsfull undervisning för sina elever med hjälp av IKT-verktyg. Stora 

satsningar har gjorts för att implementera IKT (Information- och kommunikationsteknik) på skolor 

runt om i landet rapporterar Skolverket (2016).  

Den här studien kommer att belysa verksamma lärares syn på digital kompetens och det faktiska 

användandet av verktyget i klassrummet. Studien kommer även att beröra en del andra aspekter som 

åtgärder vid IT- problematik.  

Som författare till denna studie grundar sig intresset för IKT i att verktygen används dagligen och är 

en högaktuell fråga inom skolvärlden. Min egen erfarenhet av verktyget har givit insyn till dess 

användningsområden och dess betydenhet. I läroplanen för grundskola och fritidshem (Skolverket 

2011, rev. 2019) framgår det att IKT ska användas i undervisningen. Karlsudd (2015) problematiserar 

IKT varpå det uppfattas som att lärarna inte har hunnit utveckla sin digitala kompetens i samma takt 

som samhället, läroplanen och tekniken har utvecklats. Karlsudds (2015) studie belyser även lärares 

avsaknad av digital kompetens vilket skapar syftet med denna studie, att undersöka lärares 

beskrivningar av sina digitala kompetenser, attityd till IKT och ansvarsfördelning av IKT på skolan. 

 

Begreppsförklaring   

Följande kommer begreppen IT (Informationsteknik) och IKT (Information- och 

kommunikationsteknik) som frekvent används i studien att förklaras och jämföras med varandra.   

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) är IT ett samlingsbegrepp för tekniska verktyg. Det vill 

säga ett fysiskt verktyg som exempelvis en dator eller surfplatta där människor kan söka information. 

Användningsområdet för begreppet IT är därför begränsat till ett fysiskt verktyg som ger information. 

IKT däremot ses som ett vidare begrepp av IT där K står för kommunikation. IKT används därför som 

ett samlingsbegrepp för fysiska verktyg med möjlighet att kommunicera. Även Hylén (2011) belyser 

skillnaden mellan begreppen och menar att den främsta skillnaden är att IT enbart ger information, 

medan IKT ger människan möjlighet att även kommunicera med andra. IKT blir därför både ett fysiskt 

och ett intellektuellt verktyg och det är enligt denna definition av IKT som jag utgår ifrån i studien.  

  

http://www.ne.se/
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Tidigare forskning 

Introduktion 

Studien Lärares digitala kompetenser bygger på nationella och internationella vetenskapliga artiklar 

och rapporter från Skolverket (2013, 2016). Den utvalda forskningen som presenteras är främst 

publicerad senare än 2010. De vetenskapliga artiklar som används med tidigare publikations år 

används främst för att belysa skillnader. Detta urval grundas i att det var svårt att hitta tidigare 

forskning där lärare belyser sina digitala kompetenser. Däremot hittade jag en del forskning som 

belyser lärares attityder till IKT samt rapporter på hur tillgängligt IKT är på skolor nationellt. 

Forskningen kommer senare att användas i studiens diskussionsavsnitt där den jämförs och diskuteras 

i förhållande till studiens tematiskt analyserade intervjuer. Den tidigare forskningen presenteras under 

följande rubriker; IKT i skolan, Attityd till IKT, Digital kompetens och Teknisk support.  

IKT i skolan 

Mot bakgrund av läroplanens anvisningar om att elever har rättigheten att arbeta med IKT-verktyg i 

skolan (Skolverket 2011, rev. 2019), samt att stora satsningar har gjorts efter regeringsbeslut ämnar 

denna uppsats att undersöka lärares syn på och erfarenheter av att använda IKT i skolan, med 

tillhörande problem och utmaningar. 

Mot slutet av 90-talet genomfördes en satsning på 1,5 miljarder kronor på IT i skolan, detta efter 

regeringsbeslut. Samtliga skolor i Sverige rustade upp den tekniska verksamheten mellan åren 1999–

2002 med hjälp av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) och projektet 

ITiS (Informationsteknik i Skolan) i syfte att förändra arbetssättet i skolan och öka IT användning 

(Riksdagen, 1999). I och med denna utveckling har även kraven på lärarna höjts, varpå KK-stiftelsen 

har försökt och strävat efter att utveckla lärarnas digitala kompetenser i samma takt som IT- 

utvecklingen i samhället. Regeringen beslutade 2017 (Utbildningsdepartementet, 2017) en ny 

digitaliseringsstrategi som syftar till att Sverige fortsatt ska vara ledande gällande digitalisering och 

digital kompetens. Beslutet ämnar även till digital likvärdighet i svenska skolan, likvärdig tillgång till 

digitala verktyg och att digital teknik ska bidra till ökad måluppfyllelse.  

En utveckling har även skett i skolans styrdokument där Läroplanen för Grundskolan 2011 

(Skolverket 2011, rev. 2019) ålägger att skolan ska sträva efter att varje elev kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande efter 

genomgången grundskola. Den nuvarande beskrivningen kan jämföras med Brodin och Lindstrands 

(2007) beskrivning av tidigare läroplan (Skolverket, 2006) som ålägger att skola ska sträva efter att 

varje elev har använt modern teknik för att söka information.  

Skolverket presenterade i en rapport från 2013 (Skolverket, 2013) att tre fjärdedelar av lärare på 

grund- och gymnasieskolan har tillgång till en dator. Rapporten görs enligt Skolverket var tredje år 

och syftar till att granska IT utvecklingen på skolor runt om i landet. I grundskolan år 2016 visade 

rapporten (Skolverket, 2016) att nästan alla lärare har tillgång till en egen dator. Även fler elever i 

grundskolan har en egen dator eller surfplatta som de antingen fått eller får låna av skolan. Denna 
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satsning kallas enligt Skolverket för en till en och betyder att varje elev utrustas med en egen dator 

eller surfplatta (Kroksmark, 2013). Vidare beskriver Skolverket (2016) även att det i synnerhet är 

vanligare att skolan erbjuder en bärbar dator framför en surfplatta, detta varierar givetvis beroende på 

kommun och skola (Ibid.). 

Brodin och Lindstrand (2003) definierar IKT som ett verktyg anpassat för specialpedagoger och elever 

i behov av särskilt stöd. En dators skriv- och sökfunktioner är menade att ge stöd åt elever med 

svårigheter i att ta del av information samt möjligheten att presentera sina kunskaper. Författarna 

redogör även för satsningen av IKT som skedde under 90-talet och menar att det finns mycket 

forskning gjord om IKT, dock riktar sig majoriteten av forskningen mot specialpedagogik och elever i 

behov av särskilt stöd (Ibid.). Definitionsskillnaden mellan Brodin och Lindstrand (2013) och 

Skolverket (2016) är att IKT numera är tillgängligt för alla, inte enbart för elever i behov av särskilt 

stöd. 

Sammanfattningsvis presenteras ovan IKT-verktygets utveckling i skolan. Efter regeringsbeslutet 2017 

(Utbildningsdepartementet, 2017) har en ny digitaliseringsstrategi utvecklats som strävar efter 

likvärdighet nationellt. Det som utläses från Skolverkets rapporter (2013; 2016) är att det fysiska och 

intellektuella IKT verktyget är mer tillgängligt för både lärare och elever.  

Attityd till IKT 

Wenneberg (2010) redogör lärares attityder till IKT och hur lärare ser på samhället och menar att det 

avspeglas på eleverna. Detta skapar i sin tur möjligheter på olika vis. Positiva möjligheter och 

utvecklingspotential om verktyget presenteras som användbart och negativt om det presenteras som 

oanvändbart (Wenneberg, 2010). Lärarens funktion i klassrummet har tidigare ständigt varit att 

återkoppla till eleven som söker ny kunskap. Idag är lärare och eleven båda delar. Det vill säga att 

eleven idag söker information på egen hand, är mottagare för informationen, återkopplar och är 

sändare, detsamma gäller lärare genom IKT- verktygen (Jönsson, 2008).   

Lindberg, Olofsson och Fransson (2017) diskuterar IKT i undervisningen ur ett elevperspektiv. Deras 

studie visar att elever tenderar att lära sig mindre om läraren saknar digitala kompetenser samt 

avspeglar en negativ attityd till IKT- verktyget. Även motivationen till att arbeta med IKT- verktyg 

kan minska om eleverna har jämlik teknisk kompetens med pedagogen då eleverna upplever att de inte 

utvecklas. Motivation som faktor till IKT användning i undervisningen beror även på skolledningens 

stöd menar Lindberg et.al. (2017). Visar skolledningen stöd och engagemang till IKT kommer lärare 

att visa en mer positiv attityd till verktyget. Samtidigt som lärarnas undervisningsstil relaterar till 

vilken typ av IKT- verktyg som används i undervisningen och i vilken utsträckning, resulterar studien 

i att en negativ attityd till IKT minskar användandet av verktyget i klassrummet (Ibid.).  

Även Semerci och Aydin (2018) belyser lärares attityd till IKT i en internationell studie. Studien 

presenterar att de intervjuade lärarna har positiva attityder till användandet av IKT i sin undervisning. 

De intervjuade berättar även att IKT skapar inlärningsvariationer om verktyget används i samspel, i 

par eller i grupp. Resultaten i studien visar även att oberoende kön, ålder eller yrkeserfarenhet, ger mer 

kunskaper om IKT en ökad användning i klassrummet. Därmed hänvisar Semerci och Aydin (2018) 

till att träning inom IKT och kompetensutveckling ger högre säkerhet vid användning av verktyget.  

Även Skolverkets rapport (2016) berör en del utmaningar med användandet av IKT i skolan. Enligt 

rapporten (2016) är lärarna mer kritiska än eleverna vid exempelvis hur sociala medier har förmågan 

att störa undervisningen. Lärarna menar att undervisningen störs dagligen medan eleverna menar att de 
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störs mer sällan (Ibid.). I detta fall belyser lärare kritik till IKT i undervisningen då lektionerna kan 

påverkas av sociala medier. Eleverna i rapporten (Ibid.) är inte lika kritiska till sociala mediers 

påverkan i undervisningen. 

Sammanfattningsvis belyser studierna ovan (Wenneberg, 2010; Lindberg et.al., 2017; Semerci & 

Aydin, 2018) att lärare generellt beskriver sig ha en positiv attityd till IKT, både nationellt och 

internationellt. Lärarens roll i klassrummet som återkopplare har påverkats av IKT -verktygets 

utveckling (Jönsson, 2008), men lärarens presenterade attityd till IKT-verktyget är det som avspeglas 

på eleverna (Wenneberg, 2010).   

Digital kompetens 

Fyra argument som syftar till att IKT ska användas i skolar presenteras av Karlsudd (2015, s.679) på 

följande vis; 

• I skolan har alla elever rätt att använda sig av IKT-verktyg.  

• Skolan ska tillgodose den kunskap som kommer att behövas i framtiden.  

• Skolan ska även utveckla elevers inlärning,  

• samt att IKT har makten att förändra utbildningen i skolan.  

Dessa argument är till stor del kopierade från läroplanen (Skolverket 2011, rev. 2019) menar Karsludd 

(2015), eftersom Skolverket presenterar samma rättigheter och kunskapskrav. Skolverkets rapport 

(2013) visar att fler lärare använder sig av IKT-verktyg i sin undervisning, vilket kan kopplas 

Karsudds (2015) första argument. I och med att fler lärare använda IKT-verktyg i undervisningen 

tillgodoses denna rättighet. Det andra argumentet som Karlsudd (2015) presenterar är svårare att 

tillgodose då det framtida kunskapsbehovet är svårt att förutspå.  

Vidare presenterar Sonia Livingstone (2012) i sin artikel flera fördelar med att använda IKT till att 

utveckla undervisningen och elevernas inlärning. I relation till Karlsudds (2015) tredje argument 

hävdar Livingstone (2012) att internet som sökmotor är verktyg för att utveckla inlärningen. Studien 

belyser även att internetanvändning ökar elevernas inlärning i jämförelse med om elever använder 

internet mer sällan (Livingstone, 2012, s.11). I studien diskuterar Livingstone (2012) även 

studiemotivationen och aktiviteten hos eleverna.  Resultatet visar att motivationen ökar om IKT- 

verktyg används i jämförelse med att det används mer sällan. Därav ökar vikten av digital kompetens 

för att utöka motivationen och aktiviteten hos eleverna. Detta resonemang återkopplas till den 

reviderade versionen av läroplanen (Skolverket 2011, rev. 2019) som belyser att elever ska få använda 

digitala verktyg, samt till Karlsudds (2015) fjärde argument.  

Slutrapporten av Hylén (2017) visar att 80 procent av de deltagande lärarna anser sig ha tillräckliga 

digitala kompetenser för att undervisa med IKT-verktyg. Behovet av att lärarnas digitala kompetenser 

ska vidareutvecklas kvarstår då regeringsbeslutet från 2017 (Utbildningsdepartementet, 2017) syftar 

till att Sverige fortsatt ska vara ledande gällande digitalisering. Träning inom IKT och 

kompetensutveckling ger även högre säkerhet vid användning av IKT-verktyg belyser Semerci och 

Aydin (2018) vilket bidrar till en trygghet i lärarrollen. Lärarens digitala kompetenser redovisas i 

klassrummet i samband med att IKT-verktyg används. Har läraren otillräckliga digitala kompetenser 

kommer läraren att känna sig otrygg och osäker i användandet av IKT-verktyget menar Semerci och 

Aydin (2018). 



6 
 

Vidare till en studie som presenterar skolledningens påverkan görs av Hatlevik och Arnseth (2012). 

De argumenterar för att lärare som känner stöd från skolledningen har använder IKT-verktyg i större 

utsträckning än lärare som inte känner stöd från skolledningen. Lärarna som upplever att de får stöd 

anstränger sig även mer för att utveckla sin digitala kompetens och beskriver IKT-verktyget som 

bidragande till att undervisningen utvecklas. Skolledningens stöd anses i studien vara högst relevant 

för att lärare ska vilja utveckla sina digitala kompetenser och använda IKT-verktyg i klassrummet 

(Hatlevik & Arnseth, 2012). 

Teknisk support 

Karlsudd (2015) presenterar en psykologisk aspekt med IKT i undervisningen. Han menar att lärare 

kan känna sig otrygga i sin undervisning med IKT- verktyg om läraren upplever att verktygen inte 

fungerar eller om lärarens digitala kompetens inte är tillräckliga. Representanterna i Karlsudds (2015) 

studie efterfrågar underhåll samt hjälp i användandet av IKT. Lärarna upplever att det ibland uppstår 

problem med tekniken och att de är lämnade till att sköta större delen av underhållsarbetet själva. 

Likväl som Semerci & Aydin (2018) använder Karsludd (2015) begreppet trygghet i samband med 

IKT. Lärare kan känna sig otrygga i sin undervisning om läraren upplever att verktygen inte fungerar 

(Karlsudd, 2015).  

Även Lindberg et al. (2017) använder begreppet trygghet samtidigt som de argumenterar för att 

lärarnas undervisningsstil relaterar till vilken typ av IKT verktyg som används i undervisningen och i 

vilken utsträckning. Användandet av IKT-verktyg kan variera mellan att det används dagligen under 

varje lektion, till att det används mer sällan. Studien resulterar slutligen i att lärare behöver utveckla 

sina digitala kompetenser och träna med IKT- verktygen för att använda de i undervisningen utan att 

känna sig otrygga när problem uppstår (Ibid.). 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen en psykologisk aspekt med IKT där lärare kan 

känna sig otrygga med IKT vid IT-problematik. Flera studier använder begreppet trygghet respektive 

otrygghet för att presentera lärarnas känslor och belyser även att lärare upplever att de blir lämnade att 

sköta underhållsarbetet på egen hand.    

Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av Skolverkets rapport (2016), regeringens digitaliseringsstrategi 

(Utbildningsdepartementet, 2017) och Karlsudds (2015) studie syftar denna studie att kvalitativt 

undersöka lärares beskrivningar av sina digitala kompetenser, attityd till IKT och ansvarsfördelning av 

IKT på skolan. Studie ämnar sammanställa resultat från sex behöriga lärares svar i form av excerpt, 

tematiskt analysera excerpten och diskutera resultatet. Mer specifikt ämnar studien besvara följande 

frågeställningar; 

- Hur ser lärarna på sina egna digitala kompetenser?  

- Vem anser lärarna bär ansvaret för lärares digitala kompetensutveckling?   

- Vilket förhållningsätt eller attityd beskriver lärare att de har till IKT?  

- Hur lärarna beskriver att eleverna påverkas av IKT?   
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- Vilka IKT verktyg beskriver lärarna finns tillgängligt på skolan för eleverna och för lärarna att 

använda i undervisningen? 

- Hur beskriver lärarna ansvarsfördelningen gällande underhåll av IT och att lösa IT-

problematik?    

Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som används för att analysera 

studiens resultat. De centrala begreppen som används är mindset, mediering, appropriering, 

internalisering och utvecklingszoner.  

Sociokulturella IKT-verktyget 

Ett sociokulturellt sätt att se på IKT är att det används som ett verktyg för att ge form åt elevens 

samhällsbild. Säljö (2005a) förklarar det sociokulturella perspektivet med hjälp av begreppet 

”redskap”, synonymt med verktyg (www.NE.se) som används i denna studie. Det centrala med 

begreppet är att det skapar meningsfullhet för eleverna, förändrar inlärningssituationen och 

samhällsbilden (Säljö, 2005a).   

Vidare beskriver Säljö (2002) teknikens utveckling och hur det grundas på hur vi agerar i samhället. 

Säljö förklarar dels innebörden och nödvändigheten av att inte längre behöva memorera allt, dels 

innebörden av att lära sig läsa och skriva. Oavsett vilket vis vi aktivt söker information på, har 

aspekten av memorering således påverkats då information lagras på nya vis (Säljö, 2002). Idag 

behöver människan exempelvis allt mer sällan spara fysiska dokument då de återfinns digitalt.  

Vidare förklaras även hur informationsteknikens entré påverkar hur information bearbetas varpå nya 

didaktiska behov och nya kompetenser skapas. Både lärare och elever påverkas av teknikens 

utveckling. IKT och framförallt datorn har skapats som ett hjälpmedel för att söka information och för 

att utveckla kunskaper ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Säljö, 2005a). Istället för att söka 

information via böcker kan eleven idag använda sig av en dator för att söka information.  

Ytterligare ett exempel av teknikens påverkan är lärarens funktion kontra elevens i klassrummet. 

Lärarens funktion har ständigt varit att återkoppla till eleven som söker ny kunskap. Idag är lärare och 

eleven båda delar (Säljö, 2009). Det vill säga att eleven idag söker information på egen hand, är 

mottagare för informationen, återkopplar och är sändare, detsamma gäller läraren. 

Mindset 

Lärarens förmåga och roll som ledare i klassrummet idag inspirerar, influerar och påverkar mängder 

av elever dagligen. Carol Dweck (2015) menar att elever i många lägen återspeglar lärarnas attityd och 

ställning till olika saker, detta kallar Dweck för mindset. Mindset delas in i två olika kategorier där den 

ena är statisk och den andra är dynamisk. Det dynamiska förklaras som flexibelt och villighet att prova 

nya saker, varpå det statiska förklaras som osäkerhet till det nya. Generellt menar Dweck (2015) att 

båda kategorier finns hos dagens lärare i olika utsträckning. Detta redogörs med ett sociokulturellt 

perspektiv där människans syn på samhället kopplas ihop med synen på skolan. Dweck (2015) menar 

http://www.ne.se/
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att olika mindset kan förklara hur individer ser på skolan i jämförelse med samhället och ställer de mot 

varandra. Även LGR11 (Skolverket 2011, rev. 2019) beskriver att yttre och inre faktorer speglar av sig 

på elevens inlärning. Det är därför viktig för läraren att organisera och genomföra undervisningen så 

att eleven upplever den som meningsfull (Skolverket 2011, rev. 2019). Med detta i åtanke konstateras 

att oavsett användning av IKT är det centrala målet att skapa meningsfulla lektioner.  

Sociokulturella verktyg är enligt Säljö (2005a) antingen materiella eller intellektuella och samspelar 

med varandra. Denna samhällsbild bygger på att många yrken idag har datoriserats eller använder IT 

som verktyg för att effektivisera arbetet. Lärarens mindset till IKT kan därför påverka elevernas 

inlärning och attityd till IKT -verktyg på ett positivt respektive negativt sätt (Dweck, 2015).   

Mediering  

Enligt Säljö (2000) innebär begreppet mediering att människan skapar förståelse av förmedlad 

kunskap. Detta genom intryck som förts vidare genom specifika redskap från exempelvis en äldre 

generation. Människan växer upp i en viss kultur och tar över dess uppfattning av omvärlden genom 

medierande redskap. De medierande redskapen som beskrivs av Säljö (2000) är exempelvis språk och 

samspel. Vygotskij (1978) och Säljö (2000) delar inte samma definition av begreppet mediering trots 

att Säljö tagit över Vygotskijs medieringsbegrepp. Vygotskijs (1978, s.55) definition av mediering 

kategoriseras i ”tools” och ”signs”. Både tools och signs kan enligt Vygotskij (1978) påverka en 

omgivning eller ett beteende, dock på olika sätt. Tools har förmågan att förändra omgivningen medan 

signs har förmågan att förändra människan. Säljö (2000) kategoriserar inte mediering på samma sätt 

som Vygotskij utan beskriver begreppet utifrån att människor upplever och formar omgivningen 

utifrån sociokulturella perspektiv. Säljö (2000) beskriver att hans definition av begreppet medierande 

redskap främst handlar om ”tools”.  

Sammanfattningsvis presenteras skillnader av begreppet mediering av Vygotskij (1978) och Säljö 

(2000). Den definition som används i studien av begreppet mediering är främst det kommunikativa 

redskapet i form av språk samt samspelet mellan individer. Samspelet elever emellan och samspelet 

mellan lärare och elev. Enligt Säljö (2000) är språket det viktigaste medierande redskapet i relation till 

lärande. En elev använder exempelvis sitt språk på olika platser och på olika sätt, däribland skolan, 

hemmet och på fritiden.    

Appropriering och Internalisering 

Säljö (2000, s.92) tolkar skillnaden mellan begreppen internalisering och appropriering. Han menar att 

internalisering i grunden handlar om att människan lär sig genom erfarenheter av att använda 

kulturella redskap. Säljö (2000) beskriver istället begreppet appropriering som en vidare term av 

internalisering som syftar till att människan prövar sig fram till hur kunskaper och redskap används i 

sociala sammanhang. Appropriering syftar även till att människor ständigt befinner sig under 

utveckling och förändring. Människan har i varje situation möjligheten att ta till sig kunskaper i 

samspel (2009, s.120).  Vygotskij (1978, s.55) menar att internalisering i grunden handlar om 

erfarenhetsbaserad pedagogik. Där människor generellt lär sig mer genom att konstruera kunskap 

istället för att få kunskap, där omgivningen har en stor påverkan och inflytande (Vygotskij, 1978).  

Den viktigaste aspekten är att fånga elevens intresse och på så vis göra undervisningen mer 

meningsfull. Känner eleven att det finns lärdom att hämta, ett mål och ett syfte lär sig eleven mer 

effektivt. Vygotskij (1978, s.56) beskriver även mentala och psykologiska förmågor, som exempelvis 

att tänka, reflektera, problematisera och att vara kreativ. Dessa förmågor förekommer först utanför 
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elevens besittning och sedan internaliseras de. Exempelvis använder sig elever av olika fysiska 

verktyg när de lär sig räkna. Det externa verktyget som exempelvis fingerräkningen upphör successivt 

att användas när förmågan att räkna övergått till intern förmåga.  

Utvecklingszoner  

Det teoretiska perspektivet om den proximala utvecklingszonen (ZPD- Zone of Proximal 

Development) är enligt Vygotskij (1978, s.94) ett redskap för lärare att förstå en elevs utveckling. Han 

menar att en lärare genom denna förståelse kan förutspå en elevs utveckling. Säljö (2000) redogör för 

Vygotskijs beskrivning av människans utveckling och belyser definitionen som avståndet mellan 

elevens individuella prestationer och elevens prestationer i samspel eller ledning av läraren. Enligt 

Vygotskij (1978, s.94) måste läraren därför visa hänsyn till elever även utvecklas i samspel och inte 

bara koncentrera på elevens individuella lärande. Vygotskij (1978, s.86) presenterar även en annan 

utvecklingszon, nämligen den aktuella utvecklingszonen. I kontrast till den proximala 

utvecklingszonen fastställer den aktuella utvecklingszonen hur mycket kunskap en elev har vid en 

specifik tid. Vygotskij (1978, s.94) förklarar att kunskapsnivåer går att mätas på detta sätt men belyser 

att det inte är tillräckligt för att förstå elevens utveckling. Att mäta elevernas aktuella kunskapsnivå 

visar enbart kunskaper som redan finns. Flera elever kan exempelvis få samma resultat på ett 

kunskapsprov och befinna sig på samma aktuella nivå, men kan ändå skiljas åt i utvecklingsnivå. 

Lärare har därför ett mycket viktigt uppdrag i att känna till elevernas aktuella nivå för att sedan hjälpa 

eleverna vidare till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978).   

Metod 

Val av metod 

Den valda metoden är semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjun leds av stödfrågor (Bilaga 

2) samt kompletteras med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet grundas främst på studiens 

syfte, men även på mig som intervjuare då jag skulle kallas för insider. Med erfarenhet inom skolan 

och yrkesrollen som lärare är intervju den tydligaste metoden för att belysa lärarnas egen uppfattning. 

Därav är intervju som metod ett lämpligare alternativ för att kvalitativt uppnå det som studien ämnar 

undersöka, detta beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som validitet och menar att det är svårt att 

åsidosätta egna uppfattningar. En intervju som samtal påminner om ett vanligt samtal mellan två 

individer, de största skillnaderna är att forskare har ett professionellt perspektiv, en specifik 

frågeteknik och en bred infallsvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågeställningarna till intervjuerna 

är därav konstruerade för att ge respondenterna möjlighet att vidga sina egna tankar kring studiens 

frågeställningar. Som insider är frågeställningarna även baserade på frågor som jag personligen har 

tänkt kring och har kunskap om. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) är centralt för att kunna 

ställa relevanta frågor och för att kunna tematisera.  

Fortsättningsvis är den kvalitativa forskningsintervjuns viktiga delar att forskaren följer upp 

respondentens beskrivning för att skapa förståelse av ett fenomen. Under pågående intervju är det 

därför viktigt att inte enbart se individuella mönster. Det är även viktigt att se sociala mönster och 

samhället i generella drag. Som forskare bör man även se respondenten som bärare av information 
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som ska utforskas (Widerberg, 2002). Därav ämnar intervjuerna till att arbeta med tystnad för 

informationsbärarna ska få god tid på sig att tänka och presentera sin information. Syftet och därav 

styrkorna med den kvalitativa intervjun är att skapa förståelse för vardagliga fenomen ur 

respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket tillgodoses genom breda infallsvinklar 

och följdfrågor. 

Avslutningsvis vill jag ytterligare uppmärksamma valet av intervjustudie genom att presentera de 

metoder som valdes bort. Intervjustudier är en av de vanligaste metoderna för kvalitativa studier, men 

även observationer är vanligt förekommande för att mäta kvalitet. Den största skillnaden mellan dessa 

är att vid en observation står man utanför och är icke bidragande till att hjälpa respondenten till att 

förstå meningen av en frågeställning (Bryman, 2011). Andra metoder som valts bort är kvantitativa 

metoder som exempelvis enkätstudier som för visso skulle besvarat en del frågeställningar och 

bidragit med intressanta kontraster, dock har de som syfte att mäta mängd (Bryman, 2011).   

Urval och avgränsningar 

Lärarna som blivit utvalda till att ingå i intervjuerna är dels individer som besvarat min förfrågan via 

kommuners gemensamma postlåda på barn och ungdomsförvaltningen (BUF), dels individer via 

rekommendation av tidigare kollegor.  Jag har skickat ut flertalet förfrågningar till lärare på 84 

grundskolor i en större stad, varav de utvalda svarade inom rimlig tid för att studien skulle kunna 

genomföras. Jag har därav inte valt ut specifika respondenter utan beroende på intresse för IKT, tid 

och behörighet har lärarna besvarat min förfrågan och deltagit. Jag fick möjligheten att intervjua sex 

verksamma, behöriga lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet, en obehörig lärare, samt en icke 

verksam behörig lärare. Den sistnämna är alltså pensionerad. De avgränsningar jag har gjort är att 

begränsa urvalet till behöriga lärare, dels för att jag fick möjligheten att intervjua tillräckligt många 

behöriga lärare, samt att en behörig lärare har mer legitimerad kunskap gällande pedagogik än en 

obehörig lärare. Nästa avgränsning är att de använder sig av IKT i undervisningen samt att de 

fortfarande är verksamma. Därmed kommer jag enbart analysera sex av de åtta. Jag är medveten om 

att de utelämnade intervjuerna skulle kunnat visa andra resultat och eventuellt genererat intressanta 

kontraster, men med tanke på att de använda intervjuerna är gjorda tillsammans med behöriga lärare är 

empirin återigen mer pedagogiskt legitim. Detta utesluter dock inte att obehöriga lärare kan besitta 

likvärdiga pedagogiska och didaktiska kunskaper.  

Slutligen har jag valt att ta med excerpt från intervjuerna i resultatet som besvarar de angivna 

frågeställningarna. Excerpten har komprimerats för att förtydliga svaren. Detta betyder att längre 

utlåtanden har sammanfattats till kortare meningar för att enbart presentera den information som berör 

frågeställningen. I excerpten har jag även valt att utesluta upprepningar och utfyllnadsord. Detta val 

har gjorts för att presentera mer direkta svar på frågorna i intervjuerna. Även här är jag medveten om 

att sammanfattningar av utlåtanden kan bidra till att all information inte presenteras. 

Undersökningsmaterial 

Materialet som undersökts består av utlåtanden från intervjuer. Intervjuerna har spelats in med hjälp av 

mobiltelefon samt en diktamensfunktion på Google drive och sedan transkriberats. Transkriberingen 

samt ljudinspelningen har sedan använts för att sammanställa resultatet och analysen. Inför 

transkriberingen gjordes ett antal val, exempelvis hur ordagrant utlåtanden skulle återges, hur formellt 

skriftspråket skulle vara samt ifall pauser, intonationer och emotionella uttryck skulle redovisas (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Transkriberingen resulterade i ett mer formellt skriftligt språk där pauser, 
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intonationer och emotionella uttryck uteslöts. Syftet med detta urval grundas i att studien ska redovisa 

vad som sägs och inte hur det sägs. 

Avslutningsvis inledes transkriberingen med att större delar av texten koncentrerades till kortare 

meningar utan utfyllnadsord. Därefter kartlades aspekter som tydliggörs i resultatet. De aspekterna 

med högst relevans till frågeställningarna presenteras sedan i olika teman. Dessa teman grundas i 

studiens frågeställningar och används i flera avsnitt i studien (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017).   

Undersökningspersoner 

Respondenterna presenteras kortfattat nedan i turordning utifrån när intervjuerna gjordes. Detta i syfte 

att skapa en bild av respondenterna. Alla är behöriga lärare och arbetar till större del på mellanstadiet, 

vilket innebär att några av lärarna även undervisar på både låg- och mellanstadiet. I enlighet med 

konfidentialitetskravet som förklaras vidare i senare avsnitt har jag valt att inte använda namn eller 

fiktiva namn, detta för att minska risken att lärarna identifieras (Vetenskapsrådet, 2019).  

Respondent 1 

Respondent 1 (R1) har arbetat som lärare i 19 år varav två år på den nuvarande arbetsplatsen. Hen har 

arbetat som klasslärare i årskurs 2–3 och som ämneslärare i årskurs 4–6 och har behörighet att arbeta 

med elever mellan årskurserna 1–7.   

Respondent 2 

Den andra intervjupersonen (R2) arbetar på samma skola som R1 och har arbetat på skolan i nio år. 

Läraren arbetar idag både på lågstadiet och mellanstadiet med ämnet bild med behörighet. Läraren har 

även till stor del arbetat på fritids och gör det än idag. 

Respondent 3 

Respondent 3 (R3) arbetar även hen på samma skola som de ovan beskrivna lärarna. Läraren har 

arbetat på skolan i fyra år och undervisar i musik samtidigt som hen arbetar på fritids. Musikläraren 

berättar att skolan för tillfället bygger ut mellanstadiet.  

Respondent 4 

Nästa lärare som jag fick möjligheten att intervjua har arbetat som lärare i 7 år och undervisar i SO- 

ämnena och svenska på mellanstadiet på en F-6 skola. Skolan har i dagsläget två parallella klasser. 

Respondent 4 (R4) har arbetat på nuvarande skolan i fem år och har arbetat på annan skola de första 

två åren. Hen har behörighet att arbeta i förskoleklass upp till årskurs 6 och berättar att hen trivs bäst 

på mellanstadiet.   

Respondent 5 

Den näst sista respondenten (R5) arbetar på samma skola som respondenterna 1–3. Läraren arbetar på 

mellanstadiet med matematik och NO- ämnena. Läraren har arbetat som behörig lärare nio år och har 

arbetat på nuvarande skola i drygt ett år.  

Respondent 6 

Den sista intervjun som genomfördes var med en lärare som arbetar med SO- ämnena på mellanstadiet 

i en F-9 skola. Respondent 6 (R6) berättar att hen är helt ny på skolan sedan ett par månader tillbaka. 

Tidigare har läraren arbetat på två andra skolor i tre respektive sex år vilket summeras till nio år som 

behörig lärare.  
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Genomförande 

Det första steget i studien var att samla in relevant empiri från tidigare forskning. Jag har främst sökt 

tidigare forskning ur databasen DivA från flera universitet i Sverige. Jag har sökt och använt mig av 

tidigare forskning som gjorts nationellt och internationellt.  

Därefter har jag e-postat ut informationsbrevet (Bilaga 1) till två olika kommuners kanaler på Barn- 

och ungdomsförvaltningen (BUF) för att nå lärare villiga att bli intervjuade. I och med låg respons i ett 

första skede har jag även varit i kontakt med tidigare kollegor för att nå ut till respondenter. Jag fick 

därefter respons ifrån båda håll där fem svarade via e-post och tre lämnade sina telefonnummer till 

mina tidigare kollegor som vidarebefordrades till mig. Gällande respondenterna som svarade via e-

post behölls mailkontakten med tre av dessa varpå informationsbrevet skrevs ut och skrevs under. De 

resterande respondenterna kontaktades via telefon och informationsbrevet togs med och skrevs under. 

Planeringen av intervjutillfällena har generellt varit flexibel, med detta menar jag att både tider och 

dagar för de planerade intervjuerna ändrats under tidens gång. Målsättningen från min sida var att ge 

respondenterna utrymmet att bestämma tid och dag då jag hade möjligheten att anpassa min planering 

utifrån deras bestämmelser. 

Min upplevelse av den första kontakten med alla respondenter är att den var avslappnad. Jag kunde 

inte avläsa nervositet inför eller under intervjuerna, varken från min eller deras sida. Varje respondent 

uppmuntrades att välja plats för intervjun och detta resulterade i alla valde sitt hemklassrum eller 

arbetsrum. Intervjuernas längd varierad mellan 35–45 minuter och utfördes antingen under lärarnas 

planeringstid eller efter lektionstid. Till intervjuerna har jag sedan använt mig av stödfrågor (Bilaga 2) 

men även oförutsägbara följdfrågor beroende på respondenternas svar.  Intervjuerna har spelats in via 

telefon samt dikterats via Google Drive, som var planerat skulle fungera som ett hjälpmedel till att 

snabbare transkribera intervjuerna. Problemet som uppstod var att textinspelningen inte fungerade 

felfritt. Programmet tar inte hänsyn till skiljetecken, den dikterar ordet som den upplever sig höra och 

inte det som faktiskt sägs. Därav uppstod mycket fel i textinspelningen vilket skapade extra arbete. 

Därav uteslöts textinspelningsmaterialet och bara ljudinspelning användes.   

Slutligen sammanställdes alla intervjuer i tematisk ordning där varje frågeställning besvarades utifrån 

respondenternas perspektiv. Empiri som visar liknande resultat eller frågor som besvarats på liknande 

vis presenteras tillsammans, varpå empiri som visar olikt resultat presenteras enskilt.  

Databearbetning och analysmetod 

Den empiriska bearbetningen inleddes med att alla intervjuer transkriberades och sammanfattades. 

Transkriptionerna sammanfattades på så vis att längre utlåtanden sammanfattades och den väsentliga 

informationen formulerades till kortare utlåtande. Även muntligt tal formulerades om till skriftspråk, 

där upprepningar och utfyllnadsord har tagits bort (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter använde jag 

mig av en kartläggningsmetod, som utifrån de tydligt angivna teman som framgår i resultatet, 

kartlägger relevanta svar på respektive frågeställningar. Svaren samlades därefter ihop och placerades 

in under respektive tema, (Esaiasson et.al, 2017) även kallat för kodning (Kvale Brinkmann, 2014). 

Analysen av transkriptionen i sig har fokuserat på textens mening, därav har jag fokuserat på 

meningskoncentrering och meningskodning. Har en respondent exempelvis presenterat ett längre 

uttalande har strukturen på uttalandet bearbetats och de centrala detaljerna har utvärderats (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ett exempel på kodning eller kategorisering har varit att samla ihop de svar som till 

stor del liknar varandra, exempelvis hur lärare löser tekniska problem. 
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Forskningsetiska överväganden  

Kvalitativa samtalsintervjuer har använts i studien, vilket innebär att både jag som ansvarig för studien 

och respondenterna i intervjuerna är eniga om de villkor som gäller enligt samtyckeskravet. 

Respondenterna har i detta fall tagit del av ett informationsbrev där de genom att läsa brevet samt 

signera det beviljar att ingå i en intervju. De beviljar även att intervjun används i forskningssyfte. 

Respondenterna är genom informationsbrevet även medvetna om att de kan avbryta intervjun och ta 

tillbaka det de har sagt utan följdfrågor. De har således tagit del av den information som berör dem 

som respondenter samt informerats om varför studien görs, hur informationen hanteras och bevaras 

och även hur det kommer att nyttjas. Detta i enlighet med nyttjande- och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2019) 

Ytterligare etiska aspekter att ha i åtanke under en intervjustudie är konfidentialitetskravet. Detta 

betyder att forskare måste se till att respondenterna förblir anonyma genom hela studien. Detta sker 

genom att jag utelämnat respondenternas namn, respektive skola samt namnet på staden i 

transkribering och i löpande text. Studien ska även vara sanningsenlig (Ibid.) samt visa respekt för 

tidigare forskning genom att göra rättvisa bedömningar. Därav har denna studie sammanfattat tidigare 

forskningsresultat utan omformuleringar genom att använda tidigare forskares egna uttryck. I denna 

studie har även data och respondenternas personliga information bevarats och enbart använts för 

studiens ändamål och kommer inte att delas för andra icke-vetenskapliga syften (Ibid.).  

Studiens kvalitet 

Metodvalet till studien var given för studiens syfte. Valet att använda kvalitativa intervjuer grundas i 

att lärarna ska få berätta och klargöra sina tankar och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Alla intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser, närmare bestämt respektive 

klassrum. Valet av plats uppmuntrades respondenterna själva att göra via informationsbrevet (bilaga 

1). Styrkorna med att respondenterna själva fick välja plats för intervjun är att de troligtvis väljer en 

plats som reflekterar trygghet. Möjligheten att få utföra intervjuerna på deras arbetsplats gjorde det 

även möjligt för mig att se miljön och verktygen som de beskriver. Detta gynnade intervjuerna på så 

vis att jag kunde se och förstå vad respondenterna presenterade utan vidare förklaringar.  Intervjuerna 

var generellt smidiga då känslan var att varje intervjuad lärare kände sig bekväm i rollen som 

respondent. Upplevelsen var även att lärarna fick göra sig hörda vilket skapade en harmonisk stämning 

och en del glädje.  

Varje intervju i sig varade i mellan 35–45 minuter vilket var tillräckligt för att frågeställningarna 

skulle besvaras utförligt. Till största del arbetade jag med tystnad i alla intervjuer. Målsättningen var 

att lärarna själva skulle placera egna ord till de begrepp som användes i intervjuguiden och besvara 

frågorna utan min påverkan. Oftast använde sig respondenterna av de begrepp som jag sökte efter, 

troligtvis beror detta på att terminologin inom skolväsendet är densamma som för intervjuguiden. 

Detta gjorde att jag oftast fick längre utförliga svar som jag vid transkribering komprimerade, för att få 

med de mest relevanta åsikterna i excerpten. Generellt använde jag mig av öppna frågor för att få 

längre svar, men mot slutet av intervjuerna ställde jag direkta frågor om jag inte hade fått en 

frågeställning besvarad. Skillnaden mellan de fem sista intervjuerna jämfört med den första, var att jag 

ställde mer bekräftande frågor för att försäkra mig om att svaret som jag fått stämmer överens med hur 

jag uppfattade det. Detta var en lärdom jag drog då jag upplevde att den första intervjus empiri var 

svårarbetat. Denna upplevelse kunde jag sedan jämföra med de resterande texterna. Med detta menas 
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att det var enklare att tematisera de fem sista intervjuerna i jämförelse med den första. Varpå jag kunde 

söka efter de bekräftande frågorna i texten för att sedan hitta svar på frågeställningarna.  

Svagheter med studien är att den enbart innehåller sex intervjuer. Fler intervjuer skulle kunnat 

innebära flera varierade svar vilket hade skapat intressant diskussion. Fler intervjuer hade även kunnat 

leda till andra kvalitativa resultat.  Ytterligare svagheter med studien är att mer erfarna intervjuare 

möjligtvis hade fått bredare svar och information om lärarnas åsikter. Trots detta har intervjutiden 35–

45 minuter varit tillräcklig för att besvara studiens frågeställningar.  

Avslutningsvis utfördes intervjuerna på liknande vis där jag använde en inspelningsfunktion via 

telefonen samt diktamens funktion via Google Drive. De sista tre intervjuerna spelades bara in via 

telefon och dikterades inte, då jag upplevde att transkriberingen av de första tre intervjuerna tog längre 

tid än jag förväntat mig, jämfört med transkriberingarna där enbart ljudet spelades in. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer intervjuerna att presenteras i form av excerpt för att besvara studiens 

frågeställningar. Till en början görs en kortare beskrivning av respektive tema och därefter presenteras 

vilken frågeställning som besvaras. Resultaten presenteras därefter i form av excerpt från intervjuerna 

som vidare analyseras med teoretiska begrepp. De valda excerpterna är antingen de som innehåller 

mest relevant information för att besvara frågeställningen eller de som skiljer sig mest åt för att belysa 

skillnader. 

IKT i skolan 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vilka IKT verktyg som lärarna beskriver finns tillgängligt på 

respektive skola samt vilka verktyg som respektive lärare använder. Även skillnader presenteras mot 

varandra där två lärare på samma skola berättar hur omständigheter kan påverka IKT användandet. De 

centrala teoretiska begreppen som används till detta avsnitt är appropriering och internalisering. 

Frågeställningen som besvaras är följande; 

• Vilka IKT verktyg beskriver lärarna finns tillgängligt på skolan för eleverna och för lärarna att 

använda i undervisningen? 

 

Som tidigare nämnt arbetar flera av lärarna på samma skola, de har dock olika möjligheter till att 

använda diverse IKT material i sin undervisning. R1, R2, R3 och R5 har alla tillgång till egen bärbar 

arbetsdator som de kan bära med sig till ett klassrum och koppla upp mot en projektor.  

- (Respondent 1) Varje hemklassrum på mellanstadiet har ett datorskåp med Chromebooks och en projektor där vi 

som lärare kan koppla in våra datorer. Sedan tror jag att alla har en egen nyckelpiga, det har i alla fall jag.  Det är 

som en overheadmaskin som jag kan koppla in i min dator. Den är röd med svarta prickar på så därför kallar vi de 

för nyckelpigor. 

I relation till teorin om sociokulturella verktyg (Säljö, 2005b) beskriver läraren i utlåtandet flera 

materiella och intellektuella verktyg som den gemensamma skolan har möjlighet att använda. Hen 

beskriver dock med osäkerhet ifall alla lärare har samma utrustning. R2 och R3 som arbetar med bild 
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respektive musik på samma skola har inga datorskåp i sina klassrum. R3 brukar vid planerade tillfällen 

be eleverna att ta med sig sina datorer till musiksalen. R2 som arbetar med bild brukar inte göra det. 

- (Respondent 2) Jag tycker att det blir omständligt för eleverna och för mig. Först så måste jag kontakta läraren som 

de har lektion med innan och be hen att låsa upp skåpet. Sedan ska de bära med sig sina datorer till en annan 

byggnad.  

Trots möjligheten till att använda exempelvis en dator som hjälpmedel i undervisningen beskriver 

läraren situationen som omständlig. Utifrån Säljös (2000) teoretiska begrepp appropriering, tolkar jag 

utifrån detta excerpt att omständigheten försvårar prövandet av att använda verktyget i samspel på alla 

lektioner. Läraren beskriver dels processen inför lektionen där andra lärare och elever behöver 

informeras, även oron för att elever i åldrarna 10–12 år ska ansvara för att bära med sig en dator till en 

annan byggnad. Detta resulterar i att tilliten till eleverna och möjligheterna för lärare på samma skola 

ser olika ut. Vygotskij (1978) menar att den centrala aspekten i undervisningen ska vara att fånga 

elevernas intresse som därefter internaliserar de kunskaper med hjälp av verktyg. Detta kan både vara 

ett IKT- verktyg eller språkliga verktyg.  

R3 å andra sidan ser inte samma problematik med att eleverna bär med sig datorerna till ett annat 

klassrum.  

- (Respondent 3) Ibland skickar jag ett mail eller ett sms till läraren som har eleverna lektionen innan musiken. Den 

läraren brukar då se till att eleverna tar med sig sina datorer till min lektion.  

I förhållande till teorin presenterar lärarna olika beskrivningar av möjligheter till IKT användning. I 

hemklassrummen används datorerna exempelvis mer frekvent än på andra lektioner. Beroende på 

vilken lektion eleverna har approprieras kunskaper på olika sätt. Säljös (2000) beskrivning av 

appropriering är att människan prövar sig fram till hur kunskaper och redskap används i sociala 

sammanhang. I excerpten beskrivs omständigheter som påverkar Säljös (2000) begrepp. Två lektioner 

med liknande förutsättningar till appropriering av kunskaper bedrivs på olika sätt beroende på lärarens 

val.   

Vidare till R1 och R5 som berättar att deras elever ibland får möjligheten att arbeta i Classrom, ett 

program på datorn där eleverna får uppgifter tilldelade till sig från läraren.  

- (Respondent 5) Ibland väljer jag att lägga upp exempelvis NO-rapporter som ska göras på Classrom. Främst för att 

de ska kunna komma åt uppgiften hemifrån om de arbetar i par eller i grupp och därför inte behöva tänka på 

pappret som de fått under lektionen. Sedan tycker jag att det är skönt att ha allt samlat på ett ställe, Classroom 

hjälper mig att samla in alla uppgifter på en och samma plats istället för att få in trasiga papper som ska sparas.  

I denna excerpt beskrivs tydliga möjligheter med IKT-verktyg som hjälpmedel i undervisningen. 

Eleverna behöver enligt läraren inte hålla reda på diverse stenciler, utan har all information de behöver 

samlat på en samma plats. Läraren beskriver även hur Classroom i detta fall underlättar insamlandet av 

uppgifter. Även R4 och R6 arbetar på liknande sätt i SO och svenska. R4 berättar att hen till stor del 

arbetar ämnesövergripande med dessa ämnen genom att skriva olika typer av texter om exempelvis 

gudar, heliga byggnader och platser i religion. I relation till Säljös (2005a) specialpedagogiska teori 

om varför datorn används i skolan, beskriver läraren i följande excerpt hur det kan gå till. 

- (Respondent 4) Elever som har svårt att sätta igång med att skriva har möjligheten att prata in text. Sedan kan de 

rätta texterna genom att sätta ut punkt och stor bokstav. 

En elev med svårigheter kan få hjälp utifrån sina behov. Vidare berättar läraren att en del elever väljer 

att skriva uppgifterna de får på papper och sedan överföra allt till Ipaden. Läraren berättar även att alla 

klassrum på skolan är utrustade med en Smartboard. 

- (Respondent 4) Jag älskar att använda smartboarden, den underlättar väldigt mycket. Till exempel om en elev har 
varit borta och vi har gått igenom och skrivit en hel del saker på smartboarden. Då kan jag enkelt spara allt vi har 
skrivit och skicka det till eleven som har missat lektionen. 
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Nya didaktiska behov och förutsättningar har uppstått och i Säljös (2002) mening har en ny form av 

memorering uppstått. Läraren behöver inte längre tänka tillbaka på vad genomgången handlade om 

utan kan med enkelhet läsa av den sparade filen.    

Sammanfattningsvis har lärarna på de besöka skolorna presenterat flertalet IKT- verktyg som 

exempelvis Ipad, Chromebook, Overhead och Smartboard. De har även beskrivit att möjligheterna till 

att använda fysiska och intellektuella verktyget för att konstruera kunskap (Vygotskij, 1978) skiljer sig 

åt. Den centrala aspekten från detta resultat är dock att IKT- verktyg finns tillgängligt på skolor i stor 

utsträckning. Skolverkets rapport (2016) visade att IKT-verktyg på skolor runt om i landet har ökat 

från föregående rapport vilket detta resultat bekräftar till viss del då ingen lärare berättar att de inte har 

ett IKT verktyg. I relations till Säljös (2005b) teori om att elever som bekantas med materiella verktyg, 

utvecklas med verktyget, beskriver lärarna att behovet uppfylls i olika utsträckning. Eleverna får enligt 

ovanstående empiri möjligheten att träna på att använda IKT- verktyg i undervisningen vilket speglar 

LGR11 (Skolverket 2011, rev. 2019) kunskapskrav. I Vygotskijs (1978) mening är elever i behov av 

att använda sig av olika verktyg för att utveckla sina kunskaper och förmågor, för att tillslut 

internalisera de. Eleverna utvecklar förmågor som i grunden är utanför elevernas besittning, dessa 

förmågor har läraren i uppgift att förmedla och utveckla hos varje elev. Säljö (2005b) beskriver även 

att meningsfullheten med de fysiska redskapen är beroende av den intellektuella attityden.  

Attityd till IKT  

I följande avsnitt presenteras och analyserar lärarnas beskrivningar av attityd till IKT.  En del lärare 

beskriver även verktygens funktion i undervisningen. Begreppen som används för att analyserar 

resultatet är mediering, mindset och utvecklingszon. Frågeställningarna som besvaras i avsnittet är 

följande;   

• Vilket förhållningsätt beskriver lärare att de har till IKT?  

• Hur lärarna beskriver att eleverna påverkas av IKT?   

 

Begreppet attityd delar Dweck (2015) upp i två olika mindset, nämligen statiskt och dynamiskt. Ett 

statisk mindset representerar ett rakt tankesätt där nya idéer, metoder och verktyg är svåra att bemöta. 

Ett dynamiska mindset representerar å andra sidan ett flexibelt tankessätt där nya metoder och verktyg 

välkomnas. En gemensam nämnare i excerpten är att lärarna beskriver sin attityd till IKT som positivt, 

vilket kan tolkas som ett dynamiskt mindset. R3 berättar följande om IKT;  

- (Respondent 3) Jag tycker att IKT är bra, istället för att plocka fram instrument ur skåpet så kan jag visa de på 

datorn. Det är mycket smidigare och sparar en del tid. Självklart har det sina fördelar med att eleverna får känna 

och klämma på instrumenten istället för att bara titta på dem, men det beror på vad vi ska göra under lektionen.  

Vidare till R2 som beskriver fördelar med IKT i undervisningen på flera olika sätt. Läraren har även 

önskat att köpa in Ipads enbart för bildundervisning för att skapa en varierad lärmiljö. 

- (Intervjuare) På vilket sätt gynnar IKT undervisningen tycker du? 

- (Respondent 2) Eleverna kan arbeta på olika sätt vilket skapar möjligheter för alla att förstå och lära sig. Jag kan 

även utforma undervisningen på olika sätt så att det passar alla elever. 

R2 beskriver enbart fördelar med IKT i undervisningen. Utifrån excerpten utläses ett dynamisk 

mindset (Dweck, 2015) där läraren menar att IKT kan bidra till att undervisningen passar alla elever. I 

relation till Säljös (2005a) specialpedagogiska perspektiv på IKT, som belyser att elever i behov av 

särskilt stöd kan ta till sig kunskap med rätt verktyg, beskriver R2 ett liknande perspektiv. Attityden 
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till IKT tyds utifrån excerpten som positiv och läraren ser gärna att undervisningen blir mer IKT 

baserad. I relation till Vygotskijs (1978) begrepp om mediering beskriver lärarna sig vara villiga att 

använda IKT som ”tool” till att förmedla kunskapen vidare.  

Respondenten som beskrev sin attityd till IKT med störst skillnad från de andra var R1. Läraren 

beskriver sig ha en positiv attityd IKT när lärare använder sig av det, men ser hinder för eleverna. 

Läraren uttrycker sig i första hand tycka att IKT i undervisningen är positivt, men berättar därefter att 

IKT kan skapa hinder för undervisningen och för eleverna.   

-  (Respondent 1) Spontant vill jag säga bra direkt, men jag ändrar mig och säger att det är bra för lärare och sämre 

för eleverna. När de får en dator framför sig i skolan är det inte alltid skolarbete som står i fokus. Jag känner att jag 
behöver ha järnkoll på vissa elever som jag vet kommer att gå ifrån arbetet. De går bland annat in på Youtube, 
googlar på annat, eller går in på spelhemsidor 

Utifrån excerpten tolkas en generalisering av eleverna då läraren säger ”de” i meningen om att 

skolarbete in alltid står i fokus när en dator används. Vidare kategoriserar läraren en grupp elever då 

läraren säger ”vissa elever” och menar att de associerar en dator med spel. Under lektionstid går därför 

tid åt till att övervaka dessa elever då de ibland går in på andra hemsidor och förlorar fokus. Trots att 

läraren i första hand uttrycker sig positivt till IKT tolkas utlåtandet utifrån ett statiskt mindset (Dweck, 

2015) eftersom tilliten till eleverna saknas. Brister tilliten när eleven ska använda datorn sjunker även 

meningsfullheten och den pedagogiska aspekten i syftet av användningen (Vygotskij, 1978). Istället 

för att ägna fokus åt att hjälpa elever i behov beskriver läraren att lektionstid går åt till att övervaka en 

del elevers datoranvändning.    

Vidare exemplifierar läraren hur eleverna påverkas av IKT. Faktasökning beskrivs som ett exempel 

där läraren jämför sökning i ett bibliotek bland böcker med att söka fakta på internet.   

- (Respondent 1) När man söker fakta i en eller flera böcker behöver man läsa igenom och sortera allt. När eleverna 

söker fakta på internet så går de oftast in på första bästa sida och läser de första 10 raderna. Sedan säger de att det 

inte finns något där. Jag tycker många gånger att de är lata när de inte orkar söka eller läsa fakta på egen hand. 

Ibland handlar det bara om att rulla ner musen på datorn så hittar du mer fakta längre ner på sidan. Det händer 

ganska ofta att elever kopierar en text från en hemsida och hoppas på att jag inte ska upptäcka det.  

Läraren presenterar återigen ett statiskt mindset (Dweck, 2015) i beskrivningen om att eleverna 

uppfattas som lata och när de kopierar texter från internet. Det uppstår extra orosmoment samtidigt 

upplever läraren att eleverna inte utvecklar förmågan att söka efter relevant information då de 

använder datorn med lathet. Utifrån excerpten ovan beskriver läraren en annan form av Vygotskijs 

(1978) medierande ”tool”. Läraren beskriver tillvägagångssättet vid användning av böcker som ”tool” 

för att överföra kunskaper. Utifrån lärarens beskrivning utläses även ett medvetande om elevernas 

utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Läraren beskriver elevernas aktuella utvecklingszon i samband med 

att söka fakta på internet. En del elever presenteras som oförmögna till att söka fakta på internet med 

hjälp av det medierande verktyget vilket resulterar i att läraren är medveten om hur hen ska arbeta för 

att föra eleverna vidare till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978).  

-  (Respondent 1) Jag tycker att IKT är bra på så sätt att när jag vill visa något, till exempel en bild på något vi pratar 

om, så kan jag göra det ganska snabbt. Jag behöver inte kopiera ut bilder från böcker utan jag kan med enkelhet 

googla mig fram. Använder man datorn på rätt sätt så tycker jag att IKT är bra.   

Generellt presenterar R1 en del farhågor med IKT. Men beskriver sig själv ha en positiv attityd till 

IKT men menar att det behöver användas på rätt sätt för att gynna undervisningen. Utifrån 

ovanstående excerpt utläses ett dynamiskt mindset Lärarens uppfattningar om ett ämne eller IKT 

verktyg menar forskaren Dweck (2015) är en social konstruktion, som lärare har makten att forma. Det 

betyder att om läraren visar en positiv attityd till IKT kommer eleverna göra detsamma. Läraren 
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avslutar excerpten med ett dynamiskt mindset genom att medvetandegöra att datorn kan användas på 

flera sätt. 

Sammanfattningsvis har alla lärare beskrivit sin attityd till IKT. Bortsätt från R1 som beskriver ett 

statiskt mindset, beskriver resterande ett dynamiskt mindset.  Lärarna berättar att ett eller flera 

medierande verktyg används i olika utsträckning i undervisningen. R1 beskriver upplevelsen av att 

lärare behöver övervaka en del elever då de tenderar att tappa fokus från sitt arbete, vilket relateras till 

ett statiskt mindset. Detta beskriver exempelvis inte R4, R5 och R6 är något problem eftersom de till 

stor del använder surfplattan som ett komplement. Detsamma gäller när eleverna ska söka efter egna 

fakta på internet.  

Digital kompetens 

I detta avsnitt redogörs lärarnas beskrivningar av sin syn på sina egna digitala kompetenser samt vem 

de anser bär ansvaret för att lärare ska utveckla sina digitala kompetenser.  En del lärare berättar även 

hur de tidigare har utvecklat sina digitala kompetenser. De teoretiska begreppen som används för att 

analysera excerpten är mindset, internalisera, appropriera och utvecklingszon.  Frågeställningarna 

som besvaras i detta avsnitt är följande; 

• Vem anser lärarna bär ansvaret för lärares digitala kompetensutveckling?   

• Hur ser lärarna på sina egna digitala kompetenser?  

 

Lärarna har till detta tema besvarat frågeställningen relativt ensidigt. R2, R5 och R6 säger att enbart 

ledningen bär ansvaret för att utveckla personalens kompetenser. De nämnda är eniga om att 

arbetsplatsen ska bistå och erbjuda kurser för lärarna; 

- (Respondent 2) Det är helt klart att det är ledningen som har det ansvaret.  

I relation till teorin om lärares mindset (Dweck, 2015) utläses excerpten som statiskt vad gäller denna 

fråga. Det statiska tankesättet med denna excerpt är att lärarna i fråga är fast beslutna i att enbart en 

part bär ansvaret för att utveckla lärarnas digitala kompetenser. 

R1, R3 och R4 svarar mer dynamiskt kring samma fråga; 

-  (Respondent 1) Ansvaret tycker jag ligger hos ledningen, men även hos en själv. Vill jag till exempel utveckla 

mina kompetenser för att bli duktigare så gör jag det på egen hand och väntar inte på att bli erbjuden en kurs.  

I excerpten beskriver läraren att ansvaret ligger både hos skolledningen och hos läraren själv, vilket 

kan tolkas som ett dynamiskt mindset. Gällande att utveckla kompetenser i övrigt presenterar läraren 

att hen söker sig till kurser på egen hand när behovet av utveckling uppstår. I relation Vygotskijs 

(1978) teori om att internalisera kunskaper utläses genom detta excerpt att läraren är medveten om att 

erfarenhet och kunskap för kunskap vidare. Läraren beskriver en medvetenhet om 

kompetensutveckling generellt vilket visar att lärare behöver kunskaper för att föra kunskaper vidare.    

Vidare berättar R1 i sin intervju hur hen har sökt kurser i teknik och programmering från Skolverket 

på egen hand.  

- (Respondent 1) Jag själv har gått två kurser som Skolverket erbjuder. Jag sökte kurserna själv för att jag ville känna 

mig tryggare i att undervisa teknik och programmering. Nu har jag dock inte programmering som ämne längre, 

men jag känner ändå att det har varit nyttigt att gå kurserna på egen hand, trots att det var tufft att studera och 

arbeta samtidigt.  
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Trots att läraren inte undervisar i nämnda ämnen längre beskriver läraren att kurserna har varigt 

utvecklande. Lärarens mindset (Dweck, 2015) utläses utifrån denna excerpt som dynamiskt då läraren 

inte upplever att kurserna gåtts i onödan. I excerpten beskrivs även ett tydligt approprierande (Säljö, 

2000) resonemang som bygger på tolkningen av Vygotskijs (1978) internalisering. Att eleverna 

approprierar kunskaper innebär att de tar tills sig kunskap från omvärlden och prövar sig fram, vilket i 

främsta fall är på skolan och i samspel med läraren. Eleverna behöver pröva sig fram med hjälp av 

IKT-verktyget för att genom erfarenhet, tillsammans med kognitivt överförd kunskap, lära sig nya 

kunskaper och behärska de. Avslutningsvis berättar även samtliga lärare att de är medvetna om att det 

finns kurser att gå via Skolverket och kommunen.  

- (Respondent 2) Skolverket har någon kurs som jag skulle kunna gå. Även kommunen har en del att erbjuda. De var 

faktiskt här för ett par år sen och utbilda oss i Google Drive. 

 

Vidare berättar R3, R4 och R5 i sina intervjuer att de är tillräckligt kompetenta för att inte behöva 

utveckla sina digitala kompetenser. Flera av lärarna känner dock att det skulle ta allt för mycket tid 

från deras privatliv vilket gör att de är tveksamma till att utveckla sina digitala kompetenser på egen 

hand. 

- (Respondent 3) Mina digitala kompetenser tycker jag är bra, i och med att jag använder IKT i princip varje dag så 

lär jag mig någonting nytt hela tiden. Ibland kan det vara svårt med en ny applikation eller så, men i de flesta fall 

tycker jag att jag har koll.  

 

Excerpten ovan beskriver lärarens egen proximala utvecklingszon. Läraren medvetandegör sina 

kunskaper och belyser när det kan uppstå svårigheter (Vygotskij, 1978) som exempelvis med nya 

applikationer. Excerpten kan även kopplas till Vygotskijs (1978) teori om erfarenhetsbaserad 

pedagogik. Läraren beskriver att hen använder IKT dagligen och lär sig något nytt hela tiden vilket 

ökar erfarenheten och säkerheten till verktygen. Vilket betyder att läraren internaliserar kunskaper. 

En ytterligare aspekt om kompetensutveckling beskrivs av R6 där hen belyser en medvetenhet om 

kurser som finns tillgängliga avslutar med att hen inte har tid att utveckla sina kompetenser på fritiden.  

-  (Respondent 6) Jag vet att det finns kurser att gå via Skolverket på fritiden. Men jag känner inte att jag har tiden 

för att göra det. 

Sammanfattningsvis beskrivs en enighet hos lärarna som menar att skolan eller ledningen ska se till att 

lärarna utvecklar sina digitala kompetenser. En del lärare uppfattar sina digitala kompetenser som 

bristfälliga, vilket innebär att kunskaperöverföringen med hjälp av det medierande (Vygotskij, 1978) 

IKT- verktyg är försvårat. Andra beskriver sig ha tillräckliga kunskaper för att skapa meningsfulla 

lektioner och är inte i behov utav digital kompetensutveckling för att kunskap ska approprieras på 

eleverna via ”tools” (Säljö, 2000). Lärarna är även eniga om vem som bär huvudansvaret för digital 

kompetensutveckling. En del berättar även att lärare kan ta eget ansvar för att utveckla kompetenser på 

egen hand.  

Teknisk support  

Detta avsnitt sammanställer lärarnas beskrivningar av vem de anser bär ansvaret för teknisk support. 

Lärarna berättar även hur lång tid det kan ta innan de får hjälp och vad de vanligaste problemen är. 

Följande excerpt analyserar i relation med begreppen mediering, internalisering och mindset.  

Frågeställningen som besvaras i detta avsnitt är;   
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• Hur beskriver lärarna ansvarsfördelningen gällande underhåll av IT och att lösa IT-

problematik?    

 

Lärarna har tidigare beskrivit vilka verktyg de använder i sin undervisning samt vilka verktyg som 

finns tillgängliga på respektive skola. Svaren på vilka problem som kan uppstå har varit olika, men det 

finns ett gemensamt problem som R1, R3 och R5 belyser på sin gemensamma skola;  

-  (Respondent 3) Internet, eller WiFi är ett problem. Uppkopplingen till nätet brukar ibland försvinna. Men det 

känner jag är ganska logiskt när många datorer är kopplade till samma nätverk.  

Ytterligare en lärare belyser samma problematik på sin skola men besvarar även frågan ur elevernas 

perspektiv. 

- (Respondent 4) Vi brukar ha problem med nätet ibland, men det är inget som jag tycker stör. Eleverna brukar bli 

frustrerade ibland när deras Ipads inte har nät, men de har lärt sig att acceptera det. Det brukar kopplas tillbaka 

ganska fort. 

I excerpten ovan beskrivs en gemensam problematik med skolornas respektive nätverk. I förhållande 

till begreppet internalisering (Vygotskijs,1978) redogör lärarnas svar på frågeställningen att det 

påverkar elevens inlärning. Eleverna beskrivs bli frustrerade när nätverket inte fungerar vilket skapar 

negativa erfarenheter som således försvårar konstruerandet av kunskap med IKT-verktyg.   

Vidare beskriver lärarna i respektive intervju andra problem som brukar uppstå som bortser från 

uppkopplingen till internet. Lärarna berättar exempelvis att program behöver uppdateras, att lampor 

behöver bytas eller att surfplattan slutar fungera. Den mest intressanta beskrivningen av vilka problem 

som brukar uppstå bistod R6 med. 

-  (Respondent 6) Jag brukar stöta på problem, det gör jag. Men jag är ganska ointresserad av vad problemet är. 

Ibland har jag frågat teknikern vad felet var med elevens Ipad. Då har det ibland varit så enkelt att en inställning av 

någon anledning har ändrats. Då tror jag själv att eleven av misstag har ändrat på något som hen inte vet hur man 

ändrar tillbaka.  

Utifrån excerpten beskrivs inget direkt problem som brukar uppstå, dock utläses lärarens 

förhållningssätt till IT- problematik. Läraren berättar att hen är ointresserad av vad problemet handlar 

vilket tolkas som ett statiskt mindset (Dweck, 2015). Ett dynamiskt mindset skulle kunna tolkas utifrån 

att läraren ibland frågar teknikern om felet. I relation till Säljös (2005b) teori om att IKT skapar 

meningsfullhet för eleverna, presenterar ovanstående empiri brister i nuvarande teknik vilket resulterar 

i att den planerade IKT användningen skapar hinder för en meningsfull undervisningen. Excerpten 

ovan presenterar problem de medierande IKT- verktygen genom negativa intryck. 

Vidare berättade samtliga lärare hur de går till väga för att lösa problem när de väl uppstår, lärarna fick 

svara på samma fråga varpå svaren var varierade. 

-  (Respondent 1) Är det ett akut problem med en dator eller projektorn brukar jag först kolla med en kollega som är 

ganska duktig med datorer. Är det ett mindre akut problem så anmäler jag det till vår IT-tekniker på skolan som 

arbetar tre dagar i veckan. Att hen arbetar tre dagar i veckan gör att jag sällan kan gå till hen med akuta problem. 

När hen väl är på plats brukar hen lösa problemet samma dag.  

Ovanstående excerpt presenterar i relation till begreppet mindset både en dynamisk och statisk 

inställning (Dweck, 2015). Den statiska inställningen utläses utifrån att läraren i första hand går med 

problemet till en kollega. Den dynamiska inställningen tolkas utifrån att läraren inte ger upp.  

Beroende på hur akut problemet är berättar läraren att hen väljer att lösa problemen på olika sätt. R1 

problematiserar ytterligare då hen berättar att It-teknikern på skolan enbart arbetar tre av fem möjliga 

dagar. Till skillnad från beskrivningen av R1 berättar R4 hur hen löser IT- problem i en annan 

ordningsföljd.  
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-  (Respondent 4) I första hand försöker jag alltid själv, jag brukar nästan alltid lösa de. Är det så att jag inte kan 

frågar jag ett par elever som jag vet tycker att det är kul med IT. Är det ett stort problem som ingen av oss kan lösa 

så har vi på skolan en extern IT-support via telefon. De kan tillexempel med hjälp av en kod styra min dator från 

deras kontor. Jag har ringt dem ett par gånger under åren och de har alltid löst problemet inom ett par minuter.  

Läraren beskriver utifrån denna excerpt ett dynamiskt mindset (Dweck, 2015) då läraren 

problematiserar och hanterar problemet. Vygotskij (1978) menar att problematiserandet är en 

psykologisk förmåga. Läraren berättar att hen försöker lösa problem själv, sedan ta hjälp av elever och 

slutligen extern IT-support.   

Vidare till den största presenterade skillnaden om hur IT-problematik hanteras gjordes av R6 som 

svarade följande på samma fråga som tidigare respondenter; 

- (Respondent 6) Det är olika, ibland brukar snabbt försöka lösa problemet, annars så byter jag ofta upplägg på 

lektionen helt och hållet. Jag vill inte tappa eleverna det första som händer på lektionen när jag ska koppla in min 

dator mot den stora skärmen. Alla problem tar jag till vår IT- tekniker som löser det samma dag, jag känner inte att 

det är min uppgift att lösa problem med datorn själv.  

R6 beskriver tillvägagångsättet vid IT problematik mer försvarande än de andra lärarna.  Läraren 

avslutar excerpten med att lärare inte bör ta på sig uppgiften att lösa IT-problematik på egen hand. 

Istället tar R6 alla sina tekniska problem till IT- teknikern på skolan och byter upplägg på lektionen. 

Excerpten i helhet kan tolkas både statiskt respektive dynamiskt (Dweck, 2015). Det statiska 

perspektivet är att läraren vid fåtal tillfällen brukar försöka lösa problemet. Det dynamiska är att 

läraren byter upplägg på lektionen för att inte tappa eleverna. Att inte tappa eleverna som beskrivs 

ovan kan tolkas som att läraren vill bibehålla meningsfullheten med lektionen (Säljö, 2005b).   

Sammanfattningsvis beskrivs både skillnader och likheter i hur lärare går tillväga för att lösa IT-

problematik. Problematiken som beskrivs i excerpten är återkommande och handlar främst om 

nätverksproblem, att IKT- verktygen kräver underhåll eller uppdateringar. Intervjuerna resulterar även 

i flertalet olika exempel på hur lärare går tillväga för att lösa IT-problematik och konkluderar det i att 

både kollegor och elever används för att lösa problem som uppstår. Slutligen kopplas skolans IT-

ansvarige eller extern IT- support in där det tar olika lång tid innan problemet är åtgärdat. R6 påpekar 

även lärares arbetsuppgifter varpå läraren belyser att lösa IT-problematik inte är en lärares uppgift. 

Diskussion  

Studien syfte har varit att kvalitativt undersöka lärares beskrivningar av sina digitala kompetenser, 

attityd till IKT och ansvarsfördelning av IKT på skolan. Studie har ämnat sammanställa resultat från 

sex behöriga lärares svar i form av excerpt, tematiskt analysera excerpten och diskutera resultatet. Mer 

specifikt har studien ämnat besvara följande frågeställningar; 

- Hur ser lärarna på sina egna digitala kompetenser?  

- Vem anser lärarna bär ansvaret för lärares digitala kompetensutveckling?   

- Vilket förhållningsätt eller attityd beskriver lärare att de har till IKT?  

- Hur lärarna beskriver att eleverna påverkas av IKT?   

- Vilka IKT verktyg beskriver lärarna finns tillgängligt på skolan för eleverna och för lärarna att 

använda i undervisningen? 
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- Hur beskriver lärarna ansvarsfördelningen gällande underhåll av IT och att lösa IT-

problematik?    

 

Följande avsnitt diskuterar den här studiens resultatet i relation till tidigare forskningsresultat. 

Avsnittet är rubricerat på samma sätt som tidigare avsnitt där varje tema diskuteras enskilt. Studiens 

resultat visar att lärarna beskriver sig använda IKT verktyg i olika utsträckning samt att olika IKT-

verktyg finns tillgängligt på alla skolor. Lärarnas beskrivningar av deras attityder presenteras även i 

resultatet. Förutom detta visar resultatet gemensamma beskrivningar av vem lärarna anser bär ansvaret 

för digital kompetensutveckling och skilda beskrivningar av hur lärarna löser IT-problematik. Därav 

finns det skäl att diskutera frågeställningarna ytterligare eftersom resultatet visar gemensamma 

nämnare och tydliga skillnader i lärarnas beskrivningar.  

IKT i skolan 

Studiens resultat visar sammanfattningsvis att lärarna beskriver sig uppleva att det finns en variation 

av IKT- verktyg på deras arbetsplatser. R2 efterfrågar dock ytterligare verktyg till sin undervisning. 

Denna efterfrågan kan dock tolkas som ett önskemål som inte kommer att gå i uppfyllelse då läraren 

beskriver en medvetenhet om att eleverna kan bära med sig verktyget från en annan byggnad. I 

relation till Skolverkets rapport (2016) som visar att det sker en ökning av IKT- verktyg på skolor 

nationellt kan även denna studie relatera till en ökning. Skolorna som besökts är utrustade med olika 

IKT- verktyg, däribland Smartboards, datorer och Ipads. Från resultatet utläses även att det finns en 

variation med verktyg bland skolor, möjligtvis för att skolorna själva har bestämt vilka verktyg som 

ska köpas in eller för att de olika kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar vilket påverkar 

skolorna. Regeringen beslutade 2017 (Utbildningsdepartementet, 2017) en ny digitaliseringsstrategi 

som ämnar till nationell digital likvärdighet, likvärdig tillgång till digitala verktyg och att digital 

teknik ska bidra till ökad måluppfyllelse. Studiens resultat visar som tidigare nämnt att skolor i 

nationellt är utrustade med olika verktyg, vilket kan ifrågasätta likvärdigheten från regeringsbeslutet. 

Tolkas begreppet likvärdighet i relation till mängd IKT-verktyg visar studiens resultat att 

regeringsbeslutet följs. Begreppet likvärdighet kan även tolkas i relation till vilka IKT-verktyg som 

skolor använder. I detta fall visar studiens resultat att skolor nationellt inte har likvärdig utrustning då 

det finns en variation av IKT- verktyg på skolorna.   

Ytterligare relevanta aspekter kring IKT i skolan är definitionen och användningsområdet. Brodin och 

Lindstrand (2003) definierar IKT som ett verktyg anpassat för specialpedagogik och för elever i behov 

av särskilt stöd. Denna definition av IKT- verktyget är inte aktuell för denna studie då det innebär alla 

elever är i behov av särskilt stöd eftersom de använder sig av IKT-verktyg i undervisningen. Brodin 

och Lindstrands (2003) definition kan därför tolkas som inaktuell då det materiella och intellektuella 

verktyget inte enbart används vid specialpedagogiska behov. Studiens resultat visar att eleverna har 

tillgång till en surfplatta i olika utsträckning och att användningsområdet varierar vilket betyder att 

definitionen av IKT har förändrats.  

Attityd till IKT 

I resultatet beskriver lärarna sin attityd till IKT. Liknande resultat presenteras även av flera tidigare 

forskare (Karlsudd, 2015; Semerci & Aydin, 2018). Likheterna mellan de tidigare resultaten är främst 

att lärare beskriver sig ha en positiv attityd till IKT i kombination med att de beskriver sig se 

möjligheter med verktyget. Alla lärare bortsätt från R1 presenterar enbart positiva utlåtanden, 
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oberoende uppfattning om sina digitala kompetenser. Detta kan tolkas på olika vis där läraren 

exempelvis problematiserar mer än de andra och ser farhågorna med IKT, eller att läraren har ett 

statiskt mindset. I relation till Skolverkets rapport (2016) som belyser en del utmaningar med IKT i 

skolan, kan R1:s problematiserande tankesätt relateras till lärarna i rapporten. Lärarna som deltog i 

Skolverkets rapport (2016) var mer kritiska än eleverna vid exempelvis hur sociala medier har 

förmågan att störa undervisningen. Lärarna menar att undervisningen störs dagligen medan eleverna 

menar att de störs mer sällan (Ibid.) R1 beskrev i sin intervju att vissa elever tenderar att frångå 

skolarbetet och söka på spel på datorerna. 

Vidare visar resultatet generellt vilket mindset lärarna har till IKT, statiskt eller dynamiskt. En positiv 

attityd, likväl som ett dynamiskt mindset kan bero på olika faktorer. Enligt Karsludd (2015) kan en 

positiv attityd bero på att skolledningen ger läraren stöd till att arbeta med IKT, dock har denna studie 

inte efterfrågat lärarnas beskrivningar av om stöd från skolledningen. Semerci och Aydin (2018) 

påpekar å andra sidan vikten av digital kompetens för att känna trygghet och på så vis bibehålla en 

positiv attityd till IKT. Lärarna i denna studie använder inte begreppet trygghet för att redovisa sina 

känslor, däremot kan digital kompetens och attityd spegla varandra till viss del. Likväl som tidigare 

forskningsresultat av Semerci och Aydin (2018) kan lärarnas positiva attityder bero på att de ser 

fördelarna med att arbeta med IKT- verktyg i undervisningen. Lärarna i denna studie beskriver en del 

fördelar. Exempelvis förvaring av uppgifter, tidsbesparande moment i att visa bilder från datorn eller 

specialpedagogiska moment där elever kan prata in texter. Även Livingstone (2012) presenterade flera 

fördelar med att använda IKT till att utveckla undervisningen och elevernas inlärning. Livingstone 

(2012) argumenterar bland annat för att använda internet som sökmotor. Studien belyser att 

internetanvändning ökar elevernas inlärning i jämförelse med elever som använder internet mer sällan 

(Livingstone, 2012). Detta resultat skiljer sig delvis från denna studies då R1 belyser nackdelar med 

att enbart använda internet som sökmotor.   

Avslutningsvis i relation till Wennebergs (2010) studie som presenterar hur läraren avspeglar sin 

attityd på eleverna. Tolkar jag utifrån denna studies resultat att lärare som beskriver sig ha en positiv 

attityd till IKT, visar mer tillit till eleverna när de ska använda verktyget. Resultatet visar att enbart en 

lärare beskriver farhågor med IKT varpå hens elever tenderar att förlora fokus från arbetet. Elevernas 

fokusförlust kan bero på olika aspekter, antingen att lärarens attityd till att eleverna använder verktyget 

avspeglas som negativt, eller att syftet med verktyget inte är tillräckligt klargjort.  

Digital kompetens 

Lärarnas beskrivningar av sin syn på sin egen digitala kompetens och vem som bär ansvaret för att 

kompetensen ska utvecklas varierade. En del av de intervjuade lärarna beskrev sig ha tillräckliga 

digitala kompetenser för att bedriva undervisning med hjälp av IKT- verktyg, i enlighet med LGR11 

(Skolverket 2011, rev. 2019), samtidigt som en del beskriver att de behöver kompetensutveckling för 

att utveckla sin digitala kompetens. Slutrapporten (2017) visade att 80 procent av de deltagande 

lärarna anser sig ha tillräckliga digitala kompetenser för att undervisa med IKT-verktyg. Behovet av 

att lärarnas digitala kompetenser ska vidareutvecklas kvarstår även efter denna studies resultat då det 

råder delade meningar i lärarnas beskrivningar. Regeringsbeslutet från 2017 

(Utbildningsdepartementet, 2017) syftar till att Sverige fortsatt ska vara ledande gällande 

digitalisering, vilket betyder att det ständigt behöver ske en utveckling gällande digital kompetens. 

Den gemensamma nämnaren bland de intervjuade lärarna är vem de beskriver sig anse bära ansvaret 

för att utveckla lärarnas digitala kompetenser. Majoriteten berättar att de anser att skolan ska ansvara 

för att erbjuda lärare digital kompetensutveckling. Enligt den tidigare forskningen som presenterats 
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har flera (Brodin & Lindstrand, 2007; Hatlevik & Arnseth, 2012; Karlsudd, 2015) belyst hur 

skolledningen kan påverka lärares användning av IKT-verktyg. Beroende på om lärare känner att de 

får stöd från skolledningen kan användandet av verktygen och motivationen till att utvecklas öka. 

Dessa aspekter om stöd har inte besvarats i intervjuerna. Istället har lärarna presenterat sina tankar om 

vem de anser bär ansvaret för digital kompetensutveckling i helhet. Att skolledningen tar sitt ansvar 

och erbjuder lärarna digital kompetensutveckling kan möjligtvis ses som en form av stöd. De 

intressanta kontrasterna som uppstår är därför att lärare fortfarande känner att de är i behov av stöd 

från skolledningen eller att de efterfrågar tid till kompetensutvecklande IKT-kurser. 

Teknisk support 

Respondenterna i studien har vidare presenterat flera olika logistiska exempel gällande IT-support. En 

av skolorna har valt en deltidstjänst för den tekniskt ansvariga, en annan har en heltidstjänst och den 

tredje har likväl heltids support, dock på distans. Tre olika tjänstefördelningar som påverkar skolorna 

på olika vis. Beroende på hur många elever skolorna har betyder detta logistiskt att det finns fler IKT- 

verktyg på skola med fler elever. Därav har skolorna olika behov vad gäller support. En skola med fler 

elever bör rimligtvis ha fler IKT- verktyg och kräver därför mer teknisk hjälp (Skolverket, 2016), 

därav har en av de presenterade skolorna en heltidsanställd IT- tekniker. Skolan med en deltidsanställd 

IT- tekniker är hela fyra årskurser mindre i dagsläget och har av troliga ekonomiska skäl valt 

deltidsanställning som bästa ekonomiska lösning. Frågan som kan diskuteras då är ifall en ekonomisk 

lösning är den bästa pedagogiska lösningen. Med tanke på att lärarna på skolan med deltidsanställd IT- 

tekniker berättar att de i flesta fall löser problemen, eller försöker lösa problemen på egen hand, verkar 

det som att de inte får tillräckligt med hjälp. En av lärarna (R6) säger även tydligt i intervjun att hen 

inte känner att det är en lärares uppgift att behöva lösa IT problematik. Alla lärare i studien har trots 

detta berättat att de oftast tar på sig uppgiften i första hand och tar ibland även hjälp av eleverna, 

troligtvis för att de vill kunna fullfölja den planerade lektionen. I andra hand går de till närmaste 

kollega med problemet eller till den IT ansvarige på skolan. I relation till den tidigare forskningen ser 

vi ett samband mellan Karlsudds (2015) forskning vad gäller underhåll. Likväl som i tidigare 

forskning visar det sig att lärare än idag blir lämnade att lösa IT-problem till viss del. I denna studie 

beskriver lärarna att det fortfarande finns en avsaknad av underhållsarbete som de tillslut ålägger sig 

själva att utföra.  

Karlsudd (2015) presenterade även en psykologisk aspekt varpå lärare känner sig otrygga i sin 

undervisning om verktygen inte fungerar eller om elever visar sig ha högre digitala kompetens än 

läraren. Denna studie visar kontraster gällande begreppet otrygghet vid IT-problematik och skiljer sig 

även åt i den psykologiska aspekten om att lärarna känner sig otrygga i sin lärarroll om eleverna kan 

lösa problemen. Flera lärare ber eleverna om hjälp för att lösa problem i sina beskrivningar. Den 

ouppklarade kontrasten uppstår är att lärarna självmant ber eleverna om hjälp, när tidigare forskning 

tydligt presenterat att lärare känner sig otrygga i sin lärarroll om eleven har mer digital kompetens än 

läraren (Karsludd, 2015). Annan forskning som gjorts har hänvisat till att träning inom IKT (Semerci 

& Aydin, 2018) ger högre säkerhet, detta syftar i grunden till digital kompetens men kan även relateras 

till problemlösning. En lärare kan lösa problem uppstår med rätt kunskaper. I utsagorna som 

presenteras i tidigare avsnitt exemplifieras att lärare även ber kollegor om hjälp. Detta kan tolkas som 

att en del lärare på skolan har mer digital träning än andra, vilket i sin tur resulterar i att de tar på sig 

extra arbetsuppgifter. Även Lindberg et al. (2017) presenterar en ökad digital kompetens som en 

lösning för att bidra till säkerhet. En lärare kan känna viss frustration över att använda IKT oavsett 

attityd. Denna frustration beskriv i utsagan från R6 som berättar att hen kan bli tvungen att byta 

lektionsupplägg om verktyget slutar fungera. Frustration eller otrygghet kan möjligtvis bero på 
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okunskap inom området eller att det fortfarande förekommer tekniska problem i stor utsträckning som 

lärare är oförmögna att lösa. Ett statiskt mindset i kombination med svagt underhållsarbete skulle då 

Karlsudds (2015) tidigare forskning, i jämförelse med denna, mena att lärare genererar en mer negativ 

inställning till IKT- verktyg och kommer därför att undvika dem.  

Betydelse för praktiken och professionen 

I relation till yrkesutövandet är det generella målet för lärare att skapa meningsfulla lektioner, 

oberoende av IKT. Men för att tillgodose LGR11 behöver lärare använda IKT-verktyg i 

undervisningen samt tillåta eleverna att använda dem för att uppnå kraven. Studiens relevans gentemot 

professionen är att den redogör för lärares beskrivningar av sina egna åsikter om ämnet. Lärare har 

själva fått beskriva hur användandet av IKT är i praktiken. De har även beskrivit de teoretiska 

aspekterna där de beskriver sig medvetna om hur det är tänkt att det ska fungera teoretiskt. Generellt 

har skolor tillräckligt med IKT-verktyg för att kunna bedriva en meningsfull undervisning, men enligt 

denna studie visar en del skolor brister i hantering av IT-problematik. Likväl som tidigare forskning 

(Karlsudd, 2015) har denna studie resulterat i att lärare tar på sig arbetsuppgifter som ska utföras av en 

annan anställd på skolan.  

Slutsatser 

Utifrån den genomförda studien och analysen kan jag med klarhet presentera svar på studiens 

frågeställningar. Analysen visar lärarnas egen uppfattning om deras digitala kunskaper, där en del 

beskriver de som tillräckliga medan andra berättar att de skulle behöva ytterligare kunskaper. I detta 

fall belyser även lärarna tid till att utveckla digitala kompetenser i form utav kurser som skolan eller 

ledningen erbjuder. Samtliga nämner att det finns IKT verktyg tillgängligt på skolorna både för 

lärarnas och för elevernas del. Studien presenterar även lärarnas beskrivningar av vem som bär 

ansvaret för lösa tekniska problem. Detta avsnitt fick relativt stort utrymme i studien och visade sig 

vara en diskussionsöppnande del. Varje skola måste ansvara för att ge lärarna det stöd som behövs 

gällande IT- problematik. Lärarna förutsätter till stor del att IKT verktygen fungerar, men känner till 

viss del att de behöver ytterligare en lektionsplanering ifall IKT verktyget inte fungerar. Skolan 

behöver även ta större ansvar i frågan om lärarnas kompetensutveckling då flera lärare upplever att de 

inte vill eller kan avvara privat tid till att utveckla digitala kompetenser. 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att fördjupa sig i frågor om skolpolitik, vem som bär det 

huvudsakliga politiska ansvaret för att utveckla den digitala kompetensen i skolan. Det vore även 

intressant att utforska olika skolors resursfördelning eftersom olika kommuner fördelar ekonomin på 

olika vis. Regeringsbeslutet (2017) hänvisar till likvärdighet bland skolor nationellt. Likvärdighet 

handlar i synnerhet om att elever i Sverige ska ha en likvärdig skolgång, vilket betyder att alla har rätt 

till samma förutsättningar. Både gällande digitalt kompetenta lärare och materiella förutsättningar.  I 

denna studie kunde jag exempelvis se tre olika fördelningar av teknisk hantering och en variation på 

verktyg i skolorna. Där vore det intressant att utforska hur skolledningens tankar genomsyrar denna 

fråga. Exempelvis hur ledningen resonerar kring vilket IKT-material som ska köpas in. Ytterligare en 

intressant ouppklarad kontrast som uppstod i studien är stödet från skolledningen. En liknande studie 

som denna, gjord från ett skolledningsperspektiv skulle behöva göras för att besvara kontrasterna fullt 

ut.  
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Bilaga 1  

 
Huddinge 04.03.22 

 

Hej lärare på skolan! 

Mitt namn är Nicolas Micic, jag är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms 

universitet inom ramen för lärarutbildningen. Under denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Syftet med 

det självständiga arbetet är att ta reda på hur lärare uppfattar sin digitala kompetens, granska vilka möjligheter, 

utmaningar och problematik som kan uppstå när IKT används i undervisning, samt hur mycket stöd lärare 
upplever sig få gällande IKT från skolan. IKT är ett högaktuellt ämne och jag är intresserad av att studera detta 

närmare genom intervjuer med lärare. Om deras erfarenheter, upplevelser och åsikter.  
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua undervisande lärare vid ett tillfälle mellan v.10- 

v.15. Vid detta tillfälle vill jag intervjua dig med hjälp av ljudinspelning, anteckningar och hjälpverktyg för att 

diktera på Google Dokument. Intervjun kommer att vara i 45–60 minuter vardera. Plats för intervjun är 

obestämd, jag har möjlighet att åka ut till din arbetsplats eller annan valfri plats som passar dig. Vad gäller tid 

och dag är jag flexibel, där får vi komma överens.   

Eventuella obehag med intervjun är att en del frågeställningar kan upplevas ifrågasätta er eventuella kunskap 

eller icke kunskap.   

I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (VR, 2019). Det innebär exempelvis att personalens och 
skolans identitet inte avslöjas. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i studien genom att ingen obehörig får 

ta del av det insamlade materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. Resultatet rapporteras 

i form av en examensuppsats på Stockholms Universitet där informanterna kommer att avidentifieras så att det 

inte går att koppla resultatet till enskilda deltagare. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas utan närmare motivering. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 
blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 

Vänliga hälsningar  
 
Nicolas Micic 
072-192 05 15 
Nicolas.micic@huddinge.se 
 
Johanna Lindholm (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
08-12076560 
Johanna.Lindholm@buv.su.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Nicolas Micic så snart som möjligt. 

Om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

 

 
Lärarens namn 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Huvudtema: Bakgrund 

Undertema: Utbildning  

Varför valde du att arbeta som lärare/pedagog? 
Vilken lärarutbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog? 

Undertema: Arbetsplats 

Hur länge har du arbetat på skolan? 
Vilken tjänst har du på skolan? (Klasslärare/Ämneslärare/Annat) 

Om klasslärare: Vilken årskurs arbetar du med? 

Om ämneslärare: Vilka årskurser arbetar du med? 
Om ämneslärare: Vilket/Vilka ämne(n) undervisar du i?  

 

Huvudtema: IKT användning och Pedagogens digitala kompetens 

Undertema: IKT på skolan 

Finns det IKT- verktyg på skolan? 

Vilka IKT- verktyg finns tillgängliga i klassrummet/n? 

Använder du IKT- verktyg i din undervisning? 
Vilket/ Vilka IKT- verktyg använder du oftast i din undervisning? 

I vilket syfte använder du IKT-verktyg i din undervisning?  

Undertema: Pedagogens digitala kompetens 

På vilket/vilka sätt har du utvecklat din digitala kompetens? 

Hur erbjuder arbetsplatsen digital kompetensutveckling? 

Har du gått någon fortbildning inom IT eller IKT? (Om ja: vilken/vilka?) 
Upplever du dig ha mer IT kunskaper än dina elever? Hur känns det? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med elever som har mer än goda IT kunskaper? 

 

Huvudtema: Tid och ansvar? 

Undertema: planeringstid, IKT-tid, undervisningstid.  

Hur ofta använder du ett eller flera IKT-verktyg i din undervisning? 

Hur mycket planeringstid går åt till IKT planering? 
Hur många timmar/minuter i veckan använder du/dina elever ett IKT verktyg? 

Hur mycket tid får du till att utveckla dina digitala kompetenser? 

 

Undertema: Ansvarsfördelning 

Hur ser ansvarsfördelningen ut med att lösa IT-problem på skolan? 

Hur får du hjälp med att lösa problem som kan uppstå med IKT-verktyg? (Internet, applikationer, 

teknik) 
Hur lång tid tar det innan du får hjälp? 

Vilka tekniska problem kan uppstå? 

Hur stort eget ansvar har du att lösa IKT problem? 
Vem upplever du bär ansvaret för att höja lärarnas/pedagogernas digitala 

kompetens? 
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