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Abstract 
 
The use of laptops, interactive whiteboards and the Internet is step-by-step working it’s 
way into Swedish schools. The aim of this study is to investigate the attitudes of 
teachers towards using IT-related tools in their teaching. How are the tools given used 
as mediating tools, what new methods do the teachers find themselves discovering 
while using these, how do the teachers feel about digital teaching platforms and how do 
the IT-related tools affect students language progression? These are all questions that 
this study is meant to answer. Six teachers in a municipality in the north of Sweden 
were interviewed about how they use IT-related tools. Two worked with kids between 
ages 12-15 and four of the teachers worked with kids approximately between ages 16-
18. While some teachers were rather keen on using the tools it appeared that some 
teachers were not all that comfortable with using them. According to the Swedish 
curriculum, teachers are supposed to be able to guide students in using IT and digital 
media for several things and therefore it is important that teachers know how to use the 
tools themselves. According to older studies, the way to improve the use of IT-tools is 
by prioritizing education in using them. Teaching teachers the methods and making sure 
they feel safe with the new technology. 
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1 Inledning 
 
Multimodala redskap blir allt vanligare i skolans värld. Allt från laptops till interaktiva 
tavlor (en tavla som liknar en vanlig whiteboardtavla men som tillåter användaren att 
skriva och manipulera text och bild på den) används för att lyfta undervisning från 
utskrifter och textböcker. Bland de senaste trenderna hör att man genomför så kallade 
en-till-en projekt.  
 
Ett så kallat en-till-en projekt innebär att det köps in datorer så att varje lärare och elev 
på skolan har varsin bärbar dator. Många skolor i Sverige tar sig nu an sådana projekt. 
På hemsidan Framtidens lärande finns rapporterat om ca 250 kommuner i Sverige som 
utför en-till-en satsningen.  
 
Teknik är något som hela tiden förnyas och oftast hinner inte skolan med i den 
teknikutveckling som sker. De flesta elever tar däremot till sig allt det nya utan problem 
och datorn är inget undantag. Dagens unga har ett helt nytt sätt att arbeta jämfört med 
hur det var innan datorn blev en central del av vårt samhälle. 
 
I skolans läroplan står det att skolan ska utvecklas och följa med i samhällets utveckling 
(Skolverket 2011 s. 11). Om det är så att bärbara datorer och interaktiva tavlor är de nya 
stora läromedlen så måste svenska skolan hinna med i utvecklingen. 
 
Enligt Lgy 11(Skolverket 2011 a s 11) samt Lgr11 (Skolverket 2011 b s. 14) är det 
skolans ansvar att elever ska kunna använda både biliotek och datorer i sitt lärande. Det 
är därför viktigt att elever också får en chans att använda sig av datorerna i skolan. I 
läroplanen står det: 

”Mål:  

Det är skolans ansvar att varje elev 

Kan använda bok-och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande.”  

Skolverket (2011a s 11) 

Det ligger alltså på skolans ansvar att eleverna ska få lära sig hantera datorn för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Enligt skolinspektionen 
(2012) användes inte IT-verktygen så mycket som man hade hoppats på. De kom fram 
till att IT-satsningar i skola sällan följs upp av satsningar där lärarna får utbildning i att 
använda de nya verktygen. 
 
I en artikel i tidningen Skolvärlden från 2012 intervjuas Martin Tallvid, Lärarnas 
riksförbunds forskarbloggare och ansvarig för utvärderingarna av Falkenberg kommuns 
satsning på laptops till elever och lärare i skolorna. Han menar att man måste ha en plan 
med vad man ska göra med datorerna, alltså ha en pedagogisk grund till vad man gör.   
 

 Att planlöst slänga ut datorer i klasserna är nästan det största sveket mot eleverna. Vill man verkligen 
satsa borde skolorna ta hjälp av specialutbildade IT-pedagoger och av forskning. (Olsson 2012, s. 11) 
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I samma artikel från Skolvärlden intervjuas Peter Becker, koordinator och chefredaktör 
på hemsidan datorn i utbildningen. Han säger ”Det räcker inte att ”projicera läroboken 
på väggen”, och menar att skolor fokuserar för mycket på tekniken och inte på 
användandet av den.  
 
Att studera olika sätt på vilka datorer används av lärare är en viktig del av utvecklingen 
av den mer digitaliserade skolan. Därför är det viktigt och intressant att undersöka och 
sprida hur lärare kan använda sig av datorerna som pedagogiska verktyg. Det är också 
det här som är anledningen till varför jag skriver den här rapporten. 

1.1 Tidigare undersökningar av IT-satsningar inom skolan 
 
Ett så kallat en-till-en projekt innebär att en kommun bestämmer sig för att skolorna i 
den kommunen gör ett uppköp av datorer. Uppköpet omfattar att varje elev får en egen 
dator att arbeta med. I Sverige har man undersökt olika försök med en-till-en. Två av 
dessa försök är Lars Naeslunds studie av en skola i södra Sverige på 90-talet och Martin 
Tallvidds utvärdering av Falkenbergs kommuns projekt mellan 2007 och 2009.  
 
Lars Naeslund (2001) studerade mellan 1996 och 1999 en grundskola i södra Sverige 
som satsade på en så kallad en-till-en approach. Varje elev och lärare försågs med 
varsin dator, detta projekt var unikt och pilotprojektet sågs som väldigt innovativt. I 
undersökningen intervjuade han lärare och elever samt utförde observationer i 
klassrummet där han fokuserat följde elever en och en i deras arbete med datorn. 
 
Naeslund kommenterade hur arbetssättet med datorer fick lärarna att lämna sina roller 
som handledare för att istället bli någon slags tjänare. Det man hade gjort var att skifta 
från katederundervisning till en hög grad av individuellt arbete.  
 
Bland de första som genomförde ett så kallat en-till-en projekt i Sverige var Falkenbergs 
kommun. Där köptes år 2007 in datorer till samtliga elever så att varje elev hade var sin 
dator. Martin Tallvid (2010) var den som utvärderade satsningen och skrev en 
utvärdering i tre steg. En publikation för var och ett av de tre åren som projektet 
fortskred. I sin utvärdering gjorde Tallvid noggranna undersökningar som omfattade 
enkäter, klassrumsobservationer samt intervjuer med lärare och elever. 
 
Det Tallvid (2010) kom fram till var att datorn visade sig vara ett mycket bra instrument 
för organisation, motivation och variation i skolarbetet. En viktig punkt är att det inte är 
datorn i sig som förändrar skolarbetet, utan det är vad man gör med datorn. Framgången 
i Falkenbergs kommun beskrivs med olika faktorer, en är fortbildning. Tallvid skriver 
att det är otroligt viktigt att se till att lärarna är säkra på det instrument dem ska använda 
i sitt arbete. Han menar att datorn i slutändan bara är en teknisk artefakt och att om 
fortbildningen upphör så kommer utvecklingen att göra detsamma. 
 
Dessutom gjordes en undersökning i en skola som år 2008 införde interaktiva 
skrivtavlor i 33 klassrum. Christiansen m.fl. (2010) berättar om resultaten genom en 
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utvärdering av projektet. Resultaten från utvärderingen samlades in med hjälp av både 
enkäter och intervjuer med lärare och elever. 
 
Lärarna på skolan svarade att tavlorna tillät dem att söka och lagra information på ett 
enkelt lättpresenterat sätt. Samtidigt var det bra att eleverna och läraren kunde samlas 
kring en gemensam bild som också gick att manipulera och ändra som man ville. 
Dessutom var det uppskattat att man kunde lägga ut lektionsmaterialet på intranätet så 
att de elever som missat lektionen kunde ta del av det i efterhand. Enligt lärarna var 
eleverna mer engagerade och elever som hade haft det svårt för sig tidigare ansåg att det 
var lättare att hänga med då de såg vad läraren pratade om. 
 
En negativ sak som lärare uttryckte i undersökningen var att de inte hade tillräckligt 
med kunskap för att hantera tekniken tillräckligt. Även om lärarna kunde använda 
tavlorna till att se film, visa presentationer och visa hemsidor kände de flesta att de inte 
kunde använda tavlorna på de sätt de ville. De hade kunskap om vilka möjligheter som 
fanns med programmen, men inte hur man tog sig dit. Lärarna berättade att när det 
krånglade och de inte visste hur man skulle lösa problemet tog det mycket tid ur deras 
planering. Detta orsakade i sin tur stress hos lärarna och att eleverna tappade fokus på 
grund av avbrott mitt i lektionstid.  
 
Med andra ord var resultatet av undersökningen att en ordentlig fortbildning av lärarnas 
kunskaper om programmet var viktig för att undervisningen skulle kunna flyta på i 
någorlunda ordentlig fart. Tavlorna i sig får inte ligga i fokus, snarare lärarnas 
kunskaper om tavlorna och hur de kan användas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare i grund- och 
gymnasieskola använder IT-verktyg inom undervisning för att stödja elevernas lärande. 
Tidigare undersökningar (Tallvid 2010, Christiansen m.fl. 2010) har visat att 
användandet av IT-verktyg i skola kan effektivisera arbetsmetoder och öka 
motivationen hos både elever och lärare. I studien undersöks om teorier från tidigare 
studier kan appliceras på en kommun i norra Sverige. 
 
Mina konkreta frågeställningar: 
 

• Hur nyttjas IT-verktyg som medierande redskap i undervisningen 
enligt informanterna? 

• Vilka lärsituationer kan, enligt informanterna, uppstå vid nyttjandet av 
IT-verktyg? 

• Hur stödjer lärplattformar undervisningspraktiken enligt 
informanterna? 

• Hur stödjer IT-verktyg språkinlärning enligt informanterna? 
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2 Forskningsbakgrund med teorier och begrepp 
 
I det här kapitlet beskrivs de olika teorier och begrepp som används för att rama in 
forskningen. 2.1 tar upp vad läroplanerna. I 2.2 finns information om IT-verktyg och 
artefakter. 2.3 tar upp medierande redskap. 2.4 Går igenom teorier om att ta till sig ny 
teknik och att använda den i skolmiljö. 2.5 tar upp mer om en speciell 
undervisningsmetod som kallas för ’flipped classroom’. 

 

2.1 Läroplanerna 
 
Enligt Lgy 11 (Skolverket 2011a, s. 10) och Lgr11 (Skolverket 2011b, s. 14) står det att 
det är skolans ansvar att eleverna lär sig använda modern teknik för att finna kunskap, 
kommunicera, skapa och lära. Med andra ord ska de lära sig hantera IT-verktyg för att 
kunna använda dem i sitt eget utvecklande. Lärare ska kunna hjälpa elever och inspirera 
till användande av datorer. För att citera det gamla talesättet ”barn gör inte som du 
säger, utan som du gör” måste också lärarna använda sig av tekniken. 
 

Mål 

Det är skolans ansvar att varje elev 

[…] 
kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. (skolverket 2011 a s.10) 

 

Det står även i båda läroplanerna att lärare ska stödja elevers språkutveckling. Det vill 
säga att lärare ska ha språkutvecklingen hos elever i åtanke oavsett i vilket ämne man 
undervisar. Med andra ord faller uppgiften att stödja och stärka elevers språkutveckling 
inte längre bara på språklärare utan på samtliga lärare i skolan.  

Läraren ska: 

[…] 

•organisera och genomföra arbetet så att eleven 

[…] 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, (skolverket 2011 b s. 14) 

 

2.2 IT-verktyg 
Här beskrivs de IT-verktyg som är centrala i just den här studien. Dessa IT-verktyg 
kommer att ses som medierande redskap, ett uttryck som beskrivs i styckena nedan. 
Undersökningen kommer endast fokusera på användandet av bärbara datorer, stationära 
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datorer, interaktiva tavlor och projektorer samt program och lärplattformar som lärarna 
använder sig av. Notera att begreppet IT-verktyg endast är ett samlingsnamn som 
används i den här undersökningen för dessa olika IT-relaterade verktyg och inget 
vedertaget uttryck. 
 
I sitt PM Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning från läsåret 
2011/2012 beskriver Skolinspektionen hur skolorna inte fullt utnyttjar interaktiva tavlor, 
projektorer och laptops. Det är dessa verktyg som står i fokus när det gäller IT-verktyg. 
Satsningar som gjorts i skolor runt om i landet omfattar nämligen huvudsakligen just 
dessa former av IT-verktyg.  
 

Interaktiva tavlor 
 
Interaktiva tavlor är stora tryckkänsliga skärmar som samspelar med en dator för att 
kunna visa, flytta, runt eller skapa animationer av bilder. Det finns många olika märken 
av dessa interaktiva tavlor. De som används i den kommun där undersökningen utförs 
gäller Smartboards och Active boards. Dessa utvecklades huvudsakligen för 
kontorsmiljöer. I användningsområden för skolans värld har endast utvecklats under ett 
fåtal år (Smith m.fl. 2005) och börjar sedan några få år nå in i svenska skolan. 
 

Screencast-o-matic 
 
Ett program som används för att ”spela in” vad som skrivits på tavlan är. Detta program 
tillåter läraren att spela in det som skrivs på tavlan och datorn allt eftersom det skrivs 
för att kunna visa senare som en filmsnutt. Programmet spelar alltså in det man gjort 
inom ett utvalt område på datorns eller den interaktiva tavlans skärm. 
 

Stavnings- och presentationsprogram  
 
I samband med användandet av datorer förekommer även ett stort antal datorprogram 
och IT-relaterade tjänster som är till för att förenkla för elever och lärare. Till dessa hör 
så kallade lärplattformar, stavningsprogram och program som hjälper elever som har 
svårt att läsa.  
 
Stavningsprogram finns inbyggda i ordbehandlingsprogram och fungerar så att de 
markerar när ett ord inte överensstämmer med den inbyggda ordlistan. Eleven kan då 
lätt komma åt det rätta ordet och se vad som blev fel. Dessutom finns det speciella 
program som hjälper elever som har svårt att läsa och skriva. Ett sådant är Claroread, 
ett talsyntesprogram som läser upp text allt eftersom den skrivs. Sådana program 
används ofta för att hjälpa elever med dyslexi. Till exempel kan de få höra vad de har 
skrivit och kan därmed rätta sina misstag.  
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Presentationsprogram är program som hjälper till med att visa upp information och 
anteckningar. Exempel på ett presentationsprogram kan vara Powerpoint eller Photo 
story. Med hjälp av sådana program kan lärare eller elever göra presentationer och 
föreläsningar med ett alternativ till exempel overhead (OH-apparaten). 
 
Powerpoint är ett exempel på ett presentationsprogram som tillåter lärare och elever att 
lätt göra bilder med stödord och animationer som kan visa upp på en interaktiv tavla 
eller vanlig projektionsduk. Till exempel kan en bild visas upp och allt eftersom fyllas 
på med text och stödord för att få en logisk ordning för alla som lyssnar.  
 
Ett annat presentationsprogram är Photo story. Med Photo story kan man skapa ett 
bildspel som en presentation och spela in ljud till det. Med hjälp av det här kan en elev 
till exempel designa och spela in en presentation och skicka till läraren för bedömning.  
 

Utbildningsspecifika program 
 
Vissa skolämnen använder sig av speciella program. I den här rapporten intervjuades en 
lärare inom ämnet CAD (Computer assisted design) som använder datorn som redskap 
för att designa olika objekt. Ett av programmen han nämner är Revit. Det används för 
byggnadsdesign. Programmet har många inbyggda funktioner som till exempel tillåter 
dem att placera ut ventilation och avloppsystem direkt i programmet samt utvärdera en 
konstruktions byggbarhet. 

Lärplattformar 
 
Den lärplattform som är aktuell i gymnasieskolorna i den kommun där undersökningen 
utförts är Fronter. På Fronters egen hemsida står det att plattformen används för att till 
exempel kommunicera, spara dokument i ett webbaserat arkiv, inlämningsmappar där 
elever kan lämna in uppgifter, portfolio där eleverna presenteras, inloggning för 
vårdnadshavare som tillåter att föräldrar och andra vårdnadshavare får tillgång till 
elevens portfolio. Dessutom finns i det i lärplattformen möjlighet att tillverka 
internetbaserade prov, lämna ljudkommentarer, anordna omröstningar samt möjligheten 
att sortera olika kurser i så kallade rum, där allt material för den kursen sorteras i ett 
eget fack.  
 

2.2.1 Artefakter och IT-verktyg 
 
Artefakter är objekt tillverkade av människan. De är uppdelade i tre kategorier. De 
första två är primära artefakter, som fordon och verktyg; och sekundära artefakter, som 
beskrivningar och instruktioner om hur de primära artefakterna används. Båda dessa 
artefakter är något som människan använder flitigt för att utveckla sitt språk och de är 
essentiella i läroprocessen. Artefakter används som verktyg för kommunikation och 
sekundära artefakter är grunden för pedagogiska verktyg. Det finns olika sätt att tolka 
vissa artefakter. Säljö (2005) beskriver hur en karta till exempel kan antingen användas 
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som en primär artefakt om det används för att visa vägen någonstans, men samtidigt kan 
den vara en sekundär artefakt om det används för att lära sig hur världen ser ut. 
 
Förutom de ovan nämnda två typerna av artefakter finns även tertiära artefakter. De 
beskrivs av Säljö (2005) som verktyg för hur en människa ser världen, hur den 
framställs, hur man förstår och analyserar världen. Ett exempel skulle kunna vara en 
dator där elever kan skapa artificiella världar och analysera och testa dessa för att få en 
djupare förståelse för hur deras egen värld fungerar. 
 
Säljö (2005) skriver om hur människans lärande är hårt knutet till de redskap som finns 
tillgängliga. De medierande redskapen som nämns är både de språkliga (olika sätt att 
uttrycka sig, begrepp meningar) men även fysiska artefakter. Medierande redskap 
används för att förlänga människans kapacitet och hjälper på så vis till med att nå högre 
nivåer av lärande. Till exempel så kan en miniräknare beskrivas som ett hjälpmedel för 
att öka hastigheten vid vilken en människa kan utföra uträkningar och en kalender 
skulle kunna sägas vara ett redskap för att utöka minnet. 
 

2.2.2 Ny teknik 
 
Enligt Dunkels (2009) finns det tre olika steg för att ta till sig ny teknik. De tre stegen är 
skepsis, tillvänjning och vardagsteknik, som var och ett innebär olika steg mot att ta till 
sig och lära sig använda ny teknik. 
 
Det första steget, skepsis, innebär en osäkerhet, kanske till och med rädsla för den nya 
tekniken. Det första steget brukar betyda att personen hittar på så många anledningar 
som möjligt för att undvika användandet av den nya tekniken. 
 
Det andra steget, tillvänjning, innebär att personen lär sig hantera tekniken och börjar 
bli mer van vid att det kommer finnas kvar. Det tredje och sista steget, vardagsteknik, 
innebär att tekniken som förut var främmande nu är del av personens vardag och denna 
använder det som en normal del av dagen (Dunkels 2009). Beroende på vilket steg i 
kedjan en lärare befinner sig på kommer det att påverka hur denne använder sig av ny 
teknik.  
 
(Agneta) Ljung-Djärf (2005) skriver hur pedagoger tar på sig olika roller när de 
interagerar med IT i undervisningssammanhang. Antingen blir man en ”skyddande”, 
”stödjande” eller ”vägledande” roll. En skyddande roll bidrar till en mer avhållsam syn 
på datoranvändandet där pedagogerna ser datorer och andra nya teknologier som 
ömtåliga och förstörbara objekt som man måste vara försiktig med. En stödjande roll ser 
eleverna använda datorn och lärarna, som namnet föreslår, hjälper eller stödjer när det 
behövs med datoranvändandet. Den sista rollen, den vägledande, innebär att läraren är 
aktiv i hur eleverna använder datorn och utmanar deras kunskaper genom att presentera 
uppgifter och problem för dem att lösa.  
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2.2.2.1 Flipped classroom 

 
’Flipped classroom’- konceptet bygger på att den traditionella lektionsstrukturen är 
omvänd. Tanken är att läraren, istället för att ha föreläsningar på lektionstid och 
arbetsuppgifter hemma, spelar in föreläsningar som eleverna får se på hemma och 
fundera på till lektionen då man ägnar hela lektionen till att arbeta med uppgifter och att 
besvara elevernas frågor. Enligt Aaron Sams och Jonathan Bergmann (2013) tappar inte 
föreläsningar mycket på att finnas i videoformat jämfört med om eleven ser dem i 
verkliga livet eftersom föreläsningen ändå huvudsakligen bygger på kommunikation i 
en enda riktning, läraren till eleverna. Genom att låta eleverna se föreläsningar mellan 
lektionerna hinner läraren hjälpa till mycket mer under den tid då denna faktiskt har 
möjlighet att träffa eleven ansikte mot ansikte (Sams & Bergmann 2013). 
 
Ett exempel på ett fall där ’flipped classroom’ gjort succé berättar Kathleen B. Fulton 
(2013) om i sin rapport om den amerikanska kommunen Byron. Hon beskriver hur det 
skedde en revision av textboksmaterialet i Minnesota år 2010 och hur skolan hamnade i 
en krissituation på grund av svåra finansiella svårigheter. På den skola som beskrivs 
bestämde sig matematiklärarna för att skapa ett eget upplägg för terminens arbete som 
skulle spara in på inköpen av böcker. De skapade en läroplan där användandet av 
böcker inte var lika viktig nämligen ’flipped classroom’. Skolan sparade in pengar och 
kunde anlita mer personal. Enligt Fulton (2013) verkar ’flipped classroom’ även kunna 
hjälpa till att höja studenters resultat något. 
 

2.3 Medierande redskap 
Här redovisas tidigare forskning angående medierande redskap och sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Först förklaras medierande redskap, sedan undervisning ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Efter det kommer teorier om hur man lär sig språk och sist 
information om språksvårigheter och IT-verktyg. 
 
Mikael Alexanderson (2002) skriver i sin artikel Fingrar som tänker och tankar som 
blänker - om barns kommunikation vid datorn om hur mötet mellan människan och det 
digitala redskapet kan ses som ett deltagande i en social praktik. Han beskriver hur 
kunskapen som utvinns vid användandet av datorn varken skapas i elevens huvud eller i 
datorn utan i den sociala praktik som sker. När en person sitter och skriver i ett 
ordbehandlingsprogram sker en mediering mellan människans och maskinens input för 
att skapa det som till slut hamnar på skärmen, till exempel så blir förmågan att stava 
utantill mindre och mindre viktig då vi flyttar över sådana kunskaper till maskiner. Som 
Säljö (2005) beskriver det så flyttar vi över kunskaperna till vårt Externa Minnessystem. 
Människor agerar som medierande redskap för varandra när vi diskuterar och 
interagerar. Ny kunskap bildas snarare i det gemensamma minnet än i vardera av de 
båda deltagarnas huvuden.  
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Enligt Säljö (2005) är medieringsbegreppet mycket omfattande. Han menar att vi i stort 
sett inte kan göra någonting utan att vi får världen medierad för oss via någon form av 
redskap, vare sig det är ett språkligt eller fysiskt redskap. Redskapen låter oss tolka och 
förstå vår omgivning och möjliggör att vi kan ta ställning och handla. Två av de mer 
centrala begreppen inom mediering är kommunikation och interaktion, två aktiviteter 
vid vilka språket är essentiellt. Språket finns till för att kunna medla mellan människan, 
de fysiska redskapen och världen omkring oss. 
 
Språk är ett av de, om inte det viktigaste medierande redskapen (Säljö 2005). Säljö 
skriver att det inte är något som kommit fram av sig själv utan det är något som 
människan skapat för att kunna kommunicera och för att organisera sin existens. 
Språket är ett redskap för mediering. 
 

2.3.1 Undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
I boken Lärande & kulturella redskap (Säljö 2005) beskriver Roger Säljö människans 
utveckling och läroprocess ur ett sociokulturellt perspektiv där allting sker i olika 
sociala praktiker. Säljö beskriver människans utveckling som en process som sker i 
samarbete med den omgivning hon befinner sig i. Enligt det sociokulturella perspektivet 
är språk och de språkliga redskapen de viktigaste, eftersom kommunikation är nyckeln 
till sociala processer. 
 
Lärande i den sociala praktik som Säljö (2005) talar om handlar om hur individer 
tillgodogör sig, approprierar, de redskap som finns tillgängliga. Säljö tar upp ett 
exempel om elever som i olika grupper har i uppgift att undersöka parallellogram (s. 
69). Säljö pekar på de olika språk som används i de olika grupperna och menar att olika 
situationer ger olika möjligheter för inlärning. Han drar slutsatsen att lärande är en 
mycket dynamisk och föränderlig aktivitet där olika elever som utsätts för samma 
situation kan få ut olika erfarenheter. 
 
Säljö (2005) beskriver lärande som någonting som sker i första hand i primära 
socialisationer och i andra hand i sekundära socialisationer. Lärande sker kontinuerligt 
och i många olika situationer, ibland avsiktligt, till exempel i skolan, och ibland inte så 
avsiktligt, till exempel i kompisgänget (s. 66). Med detta menar han att skolan bara 
utgör en liten del av de processer av lärande som vi människor går igenom. Mycket mer 
av det vi lär oss kommer från resten av våra liv. 

2.3.2 Språk 
 
Enligt sociokulturell teori bygger språkutveckling på interaktion. Interaktion kan bestå 
av samtal eller interaktion med digitala medel (Säljö 2005). Det som händer är att 
nybörjare i ett språk bryggar över de språkliga hinder som uppstår genom att samarbeta 
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med andra, kunniga språkutövare. Vygotskij (1962) benämnde fenomenet som 
proximala utvecklingszoner. Det betyder att en person behärskar ett visst mått av 
språket på egen hand, men för att nå nästa nivå behöver denna samarbeta och interagera 
med andra. 
 
I sin bok The study of language beskriver George Yule (2010) olika metoder för att lära 
sig ett andra språk.  Han har delat upp det i två olika kategorier. Han skiljer på att lära 
sig ett språk och att anskaffa sig ett språk. Där anskaffning innebär att en person under 
en längre period tar till sig ett språk genom att uppleva det och på ett naturligt sätt 
använda det med dem som redan kan det. Däremot att medvetet lära sig ett språk 
innebär regelbunden övning av glosor och grammatiska regler. Det är denna form av 
språkinlärning som oftast sker i en skolmiljö. Yule säger att de som har övat sig till ett 
språk oftast inte uppnår samma färdighet i språket som de som anskaffat sig det.  
 
Yule (2010) nämner olika sorters metoder för utlärning av andra språk. Till exempel 
finns ”grammar-translation-method”, en klassisk metod som bygger på gloslistor och 
grammatikregler. En väldigt teoretisk ingång med andra ord. Problemet med denna 
metod är att elever sällan får lära sig behärska språket i vardagligt bruk.  
 
Yule(2010) beskriver också en metod som kallas ”the audiolingual-method” som 
bygger mycket mer på tal. Metoden går ut på att det införs allt mer komplexa strukturer 
för tal. Det tänktes att eleverna skulle lära sig olika vanor som skulle gå att använda i 
praktiken, dock tillägger Yule att kritiker anser att isolerad inlärning av strukturer inte 
nödvändigtvis är användbart i praktiken. 
 
Det senaste rönet enligt Yule (2010) är ”the communicative method” som bygger på att 
fokus ligger på vad språket ska användas till. Den innebär att många element som 
innebär gloslistor och grammatiska övningar har tagits bort. Det fokuseras istället på att 
skapa situationer där kommunikationen blir viktig, olika sorters scenarion som spelas ut.  
 

2.3.3 Språksvårigheter och IT-verktyg 
 
Raskind och Higgins (1999) menar att personer med språkliga problem kan få hjälp att 
kompensera för dessa med hjälp av IT-verktyg. Deras undersökning gick ut på att testa 
hur elever med dyslexi kunde hjälpas av arbete med datorprogram. Dessa datorprogram 
hjälpte eleverna skriva ord och stava det fanns även program som kunde läsa upp texter 
så att det vart lättare att hantera textstycken. Undersökningen visade att elevernas 
förmåga att skriva och hantera text förbättrades med hjälp av programmen. Programmen 
i deras undersökning arbetade genom att förlänga elevernas egna förmågor att 
överkomma språkliga hinder.  
 
Enligt den amerikanska föreningen DO-IT (Disabilities, Opportunities, Internetworking, 
and Technology) som syftar att hjälpa folk med inlärningssvårigheter och 
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språksvårigheter finns väldigt många olika sorters hjälpmedel. Program som hjälper till 
med stavning, som läser upp text eller miniräknare som kan tala siffror (Working 
together 2000).  
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3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras metoden med vilken undersökningen har utförts samt det 
material som har har samlats in. I 3.1 presenteras hur materialinsamlingen har gått till, i 
3.1.1 presenteras intervjuguiden och i 3.1.2 kategoriseringar av intervjusvaren i 3.1.3 
diskuterar jag mitt val av metod. I 3.2 presenteras material och informanter. I 3.2.1 tas 
upp hur urvalet av informanter har gjorts och i 3.2.2 presenteras informanterna. 

3.1 Metod 
Här presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. Först beskrivs och motiveras 
val av metod och sedan förklaras bearbetningsprocessen av det insamlade materialet. 

3.1.1 Intervjuer 
 
Eftersom min undersökning är inriktad på hur lärare ser på sitt användande av IT-
verktyg så passade kvalitativa intervjuer med lärare från olika ämnen och årskurser bäst 
som metod.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka och förstå hur informanterna ser på 
intresseområdet och på vilket sätt det påverkar dem bör undersökas med en kvalitativ 
metod, i den här studiens fall intervjuer (Trost 1997, Kvale & Brinkmann 2009). Den 
kvalitativa metoden tillåter djupgående samtal angående intresseområdet och ger 
utrymme för utveckling av svar och uppföljningsfrågor. Dock kräver en kvalitativ 
metod mer tid än en kvantitativ studie. 
 
Till mina intervjuer hade jag skrivit ner en intervjuguide (se bilaga 1). Själva 
intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att guiden inte bestod av mer än ett 
slags skelett. Ibland kunde jag följa guiden i någorlunda kronologisk ordning, men jag 
lät informanten leda samtalet. 
 
Snarare än att skriva upp direkta, standardiserade frågor i intervjuguiden så delade jag 
upp intervjuguiden i olika teman. Detta eftersom att jag ville kunna anpassa frågorna till 
mina informanter. Som Kvale och Brinkmann (2009) säger så är det viktigt att hur man 
ställer frågorna kan anpassas till informanterna eftersom en fråga kan betyda olika saker 
för olika personer beroende på den personens bakgrund. För att kunna formulera 
passande uppföljningsfrågor var jag inläst på ämnet, men hade även skrivit ner några 
frågor som jag kunde falla tillbaka på. 
 
Första temat handlade om lite generella saker om läraren, det vill säga information om 
lärarens bakgrund; hur länge hen arbetat som lärare; hur länge hen arbetat med datorer i 
sitt yrke som lärare och hur bra införandet av datorer har gått enligt dem. Nästa tema 
handlade om språk. Hur läraren tänker på IT-verktyg som redskap för språklig 
utveckling; hur IT-verktygen påverkar kommunikationen mellan läraren och eleverna 
och om de märks någon skillnad för elever som inte har svenska som förstaspråk. Det 
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tredje temat fick heta datorn i undervisningen. Det handlar om hur stor del av lärarens 
material som består av IT-baserat material; vilka sorters IT-baserade material hen 
använde och hur hen använde sig av IT-verktygen för att bygga upp sin undervisning. 
Till sist lade jag också till ett kapitel om attityder. Hur läraren ser på IT-verktyg och hur 
de känner sig kring användandet av IT-verktygen.  
 

3.1.2 Transkription 
Enligt Carin Norrby (1996) bör en intervjustudie transkriberas utifrån syftet med 
undersökningen. I en studie som denna, där innehållet i intervjuerna är det intressanta så 
fungerar det med en grov transkription som i hög grad följe skriftspråkskonventionen. 
Jag har med andra ord transkriberat mina intervjuer med innehållet i åtanke och har 
därmed ett tillrättalagt talspråk för läslighet. Ett exempel på hur en bit av min 
transkription kan se ut visas i exempel 7: 
 
[Exempel 1] 

Nicklas: Ja, vi har ett program som heter Solid works… som även Koenigsegg använder för att rita sina 
bilar använder… ABBS robotar är ritade i det här programmet, så det är ett jättefint program. Sen har 
man ju vanliga skolprogram också, eller vad man ska säga. Vi går ju över till Google apps kalender och 
dela sånt och så vidare. Vi har fronter där vi kommunicerar ut uppgifter och så vidare… Word, Excel 

 
De olika interpunktioner jag använt är: 
 

• Enkel punkt (.) 
• Tre punkter i rad (…) 
• Kommatecken (,) 

 
Sättet jag tolkat tecknen är att en enkel punkt betyder ett stopp och början på en ny 
mening vilket motsvarar en paus på ungefär två sekunder. Ett kommatecken innebär att 
personen i fråga har en kort paus för att sedan fortsätta sin mening. Tre punkter i rad 
betyder en paus som är något mindre än en enkel punkt men ändå längre än ett 
kommatecken, en paus som indikerar att personen i fråga tvekar eller måste tänka efter, 
eventuellt för att fundera över vilket nästa ord hen ska säga. 
 
I exempel 1 ser vi först ett kommatecken användas. I det här fallet ville jag visa på hur 
Nicklas inledde sitt uttalande med ett ”ja” som en slags språngbräda för att leda vidare 
till det han egentligen ville säga. Nästa interpunktion är tre punkter på rad ”…”. Här 
uppstår en kort paus innan Nicklas fortsätter förklara vad Solid works är. Sedan kommer 
en enkel punkt ”.” Denna punkt markerar en längre paus än de tre punkterna samt att 
Nicklas börjar på en ny inriktning.   
 
För att kunna konkretisera och analysera mina resultat så har jag kategoriserat innehållet 
i mina intervjuer i olika teman. Teman som är kopplade till mina frågeställningar. Den 
kvalitativa intervjumetoden innebär att jag inte kan göra några standardiseringar men 
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trots detta blir det viktigt att dela upp mitt material i olika kategorier för att underlätta 
vid analys. Det jag gjorde var att leta efter uttalanden som rörde olika intresseområden.  
 
De olika teman jag valt att kategorisera mina intervjusvar som är: 
 
Tabell 1 Kategoriseringar av intervjusvar och vilka frågeställningar var och en av 
kategoriseringarna besvarar. 
Frågeställning Hur nyttjar 

lärare IT-
verktygen 

som 
medierande 

redskap? 

Vilka 
lärsituationer 
uppstår vid 

användandet av 
IT-verktyg? 

Hur stödjer 
lärplattformar 
undervisnings-

praktiken? 

Hur stödjer IT-
verktyg 

språkutvecklingen? Kategori 

Undervisningsupplägg X X   
Elevernas lärande X X  X 
Lärplattformar   X  
Talspråksutveckling    X 
Skriftspråksutveckling    X 
Ordförrådsutveckling    X 
 
 

Undervisningsupplägg 
Här har jag letat efter olika sätt som lärare arbetar med dator för att bygga upp sina 
lektioner. Den frågeställning som den här kategorin har som uppgift att finna svar på är 
hur IT-verktyg används som medierande redskap samt vilka lärsituationer som uppstår 
vid användandet av IT-verktyg. Det kan till exempel handla om olika program som 
används för speciella moment. 
  

Elevernas lärande 
Under den här kategorin har jag letat efter svar som visar på en förändring i elevers 
resultat i samband med användandet av IT-verktyg. Det kan till exempel handla om att 
en lärare ser att elever gör bättre redovisningar med hjälp av presentationsredskap. 
Kategorins syfte är att hitta möjligheter att besvara frågeställningarna om hur IT-
verktyg används som medierande redskap och vilka lärsituationer som uppstår vid 
användandet av IT-verktyg, men även hur IT-verktyg påverkar språkutveckling.  
 

Lärplattformar 
Här har jag letat efter uttalanden om hur IT-verktygen påverkar lärarnas arbetssituation. 
Det vill säga både administrativa uppgifter och i undervisningspraktiken. Den här 
kategorin hanterar lärplattformar, något som högstadielärarna i min undersökning inte 
tagit del av, därför kommer inte de att inkluderas i frågan. Tanken är att den ska kunna 
besvara frågan om hur lärplattformar påverkar undervisningspraktiken. 
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Talspråksutveckling 
Under den här kategorin har jag lagt lärares berättelser om hur talet hos elever har 
påverkats av användningen av IT-verktyg. Till exempel via användandet av olika former 
av presentationshjälpmedel. Den här kategorin är huvudsakligen till för att kunna 
besvara frågan om IT-verktyg och språkutveckling. 
 

Skriftspråksutveckling 
Denna kategori beskriver hur elevers skrivande påverkas av användandet av IT-verktyg. 
Här har jag med om lärare nämner till exempel rättstavningsprogram eller olika sorters 
ordbehandlingsprogram och andra redskap. Den här kategorin ska hjälpa till att besvara 
frågan om elevers språkutveckling. 
 

Ordförrådsutveckling 
Här hamnar uttalanden av lärarna om hur elever lär sig begrepp med hjälp av IT-
verktyg. Till exempel om olika sorters undervisningsstrategier för att koppla ihop 
begrepp. Den här kategorin används för att besvara frågan om hur språkutveckling 
påverkas av IT-verktyg samt vilka lärsituationer som uppstår vid användande av IT- 
verktyg, 
 
Om jag till exempel skulle stöta på ett uttalande om en lärare som anser att det går lätt 
för eleverna att ladda upp sina arbeten på lärplattformen men att det är väldigt svårt för 
läraren att veta vart eleven har lämnat in arbetet så skulle det kategoriseras under just 
lärplattform eftersom uttalandet berör just lärplattformar och hur läraren ställer sig till 
dem. 
  

3.1.3 Metoddiskussion 
Intervjuerna fungerade bra som utgångsläge för att få reda på lärarnas tankar omkring 
användandet av IT-verktyg. Jag fick svar som beskrev lärarnas egna tankar och 
funderingar, de hade även möjlighet till att få hjälp att förstå frågor som eventuellt 
kunde vara svårtolkade eller tvetydiga. Frågorna kunde alltså formas efter behov och jag 
hade möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få ut så mycket som möjligt från varje 
intervju. Att ha intervjuguiden till hands hjälpte att hålla intervjuerna på samma spår så 
att även om vissa drog iväg speciella riktningar var det lätt att arbeta sig tillbaka till 
huvudfrågorna som jag ville ha svar på. 
 
Något som hade varit intressant att göra och som hade kunnat ge mig ännu fler och 
intressanta resultat hade varit att även observera lektioner av de som ställde upp på 
studien. Min urvalsgrupp vart ganska liten till slut. För att kunna få ut mer av 
undersökningen och dra bredare slutsatser skulle jag kunnat ha en större grupp med 
informanter. Att intervjua ännu fler hade dock tagit mer tid att analysera och behandla, 
då blir tidsfaktorn ett större problem. Nu har jag bara intervjuat sex personer och kan 
därmed inte dra några generella slutsatser. Däremot kan jag visa på hur situationen kan 
se ut för vissa lärare. 
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3.2 Material 
 
Här presenterar jag mina respondenter och förklarar vilka ämnen samt vilken årskurs de 
arbetar på. Jag har valt att dela upp det mellan Naturvetenskapliga ämnen så som 
Matematik, kemi, biologi, fysik teknik (även datorkurser har hamnat i detta fack) och 
humanioraämnen så som språk (även ledarskapskurser har hamnat i detta fack). 
Anledningen till uppdelningen beror på den del i läroplanen som säger att alla lärare ska 
stödja elevers språkutveckling. Medan humanioralärarna redan är språklärare ligger det 
redan i deras ämnen att stödja språkutvecklingen. Naturlärarna däremot har kanske inte 
haft den utgångspunkten i sin undervisning. Därav uppdelningen mellan lärarna. 

3.2.1 Urval 
 
Jag började med att kontakta lärare inom kommunen via mail. I mailet informerade jag 
om syftet med min undersökning och förklarade att jag ville intervjua dem samt att jag 
räknade med att intervjun skulle ta ungefär en timme. Förutsättningen för mina 
informanter var att de arbetade som lärare på antingen högstadienivå eller gymnasienivå 
i en kommun med en satsning på IT-verktyg. Jag fick svar från sex stycken lärare som 
var intresserade och hade tid att bli intervjuade under den begränsade 
datainsamlingsperioden. 

3.2.2  Population 
Jag har valt att ge mina respondenter namn efter vilken kategori de hamnat i. Alla i 
naturfacket har ett namn som börjar på ”N”. Likadant blir det för alla i humaniorafacket, 
som har fått namn som börjar på ”H”. 
 

Naturlärare 
Nisse har jobbat som lärare i över trettio år. Han har varit med om olika IT-projekt i 
skolvärlden. Arbetar nu på en högstadieskola med NO-ämnen, matematik och teknik i 
en grupp med RH-elever (elever med rörelsehinder). Intervjun tog plats i Nisses 
arbetsrum. Intervjun var 29 minuter lång. Förutom att en kollega sprang in mot 
intervjuns slut kunde intervjun genomföras utan hinder. 
 
Nicklas tog sin examen år 2005. Han jobbade som konstruktör direkt efter examen och 
började sedan arbeta som lärare 2009. Sedan dess undervisar han i CAD (Computer 
Assisted Design), teknik, konstruktion och digital kompetens för särskolan på 
gymnasienivå. Intervjun tog plats i ett av Nicklas CAD-klassrum. Intervjun tog 43 
minuter att genomföra. Den kunde genomföras utan några hinder. 
 
Nina, har jobbat som lärare sedan 1989 och undervisar biologi, naturkunskap och 
naturvetenskaplig specialisering. Intervjun tog plats i ett grupprum som Nina fick välja. 
Den tog 26 minuter. Förutom att Ninas mobillarm gick igång mitt i intervjun så stötte vi 
inte på några hinder.  
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Humanioralärare 
Hanna har arbetat som gymnasielärare sedan 2006. Hon undervisar i svenska och 
psykologi och är IT-pedagog på skolan. Intervjun utfördes i ett grupprum som Hanna 
fått välja. Intervjun vart 33 minuter lång. Inga hinder uppstod under intervjun 
 
Hilma har jobbat som lärare sedan 2005.  Hon undervisar i barn- och 
fritidsprogrammets karaktärsämnen samt Engelska. Hon har förut arbetat som lärare för 
svenska för invandrare (SFI). Intervjun tog plats i ett grupprum som Hilma själv fick 
välja och tog 26 minuter att utföra. Vi kunde genomföra hela intervjun utan några 
avbrott 
 
Henrietta har arbetat som lärare sedan 19 år tillbaka. Hon undervisar i engelska och 
svenska på grundskolenivå. Intervjun tog plats i ett konferensrum som Henrietta fått 
välja. Intervjun tog 38 minuter. Hela intervjun kunde utföras utan några avbrott. 
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4. Resultat och analys 
 
I det här avsnittet redovisas resultaten från intervjuerna. De olika rubrikerna bygger på 
rapportens forskningsfrågor. 4.1 tar upp hur IT-verktygen används som medierande 
redskap i klassrummet. 4.2 Tar upp hur lärsituationer uppstår vid användandet av IT-
verktyg. 4.3 beskriver användandet av lärplattformar i lärarnas arbete. 4.4 beskriver hur 
IT-verktygen påverkar elevernas språkutveckling 
 

4.1 IT-verktyg som medierande redskap i undervisningen 
 
Här presenteras på vilket sätt lärarna använder sig av IT-verktyg som medierande 
redskap. Citaten är kopplade till kategoriseringarna som handlar om 
undervisningsupplägg och elevers lärande. Målet har varit att finna hur IT-verktygen 
hjälper lärare förmedla kunskap till elever och hjälpa elever brygga över 
färdighetsklyftor.  

4.1.1 Naturlärarna 
 
Alla intervjuade naturlärare berättade att de använder antingen projektor eller en 
Interaktiv tavla för att presentera olika saker för sina elever. IT-verktygen förstärker då 
lärarens förmåga att förmedla information genom att låta hela klassrummet se. De 
kunde använda tavlan till att skriva på och sedan spara ner och skicka till alla elever. I 
och med detta kan läraren lättare dela ut uppgifter och information även till de som inte 
närvarade på lektionen. Det visade sig att den interaktiva tavlan inte alltid är det 
effektivaste alternativet vid föreläsningar. Just interaktivitet ses inte alltid som det 
viktigaste. Nicklas ansåg att den interaktiva tavlan var överflödigt i vissa av hans 
lektioner eftersom han där endast behövde visa saker och att det då snarare krävdes stor 
bild och hög upplösning. 
 
I exempel 2 beskriver Nicklas varför genom att berätta om sin situation. Han säger 
bland annat att Smartboard inte fungerar för den specifika uppgift han behöver utföra 
utan att han behöver visa det som är på hans skärm i så stor upplösning som möjligt. 
 

[Exempel 2] 
Nicklas: […] alltså jag skulle inte vara hjälpt av en smart board i undervisningen av CAD. Då vill jag 
visa på duken vad som är på min skärm i så hög upplösning och så stor bild som möjligt, och då funkar 
inte smartboard. 

 

Ett annat användningsområde som förenklar lärarens förmåga att förmedla information 
är användandet av videor. Det kan till exempel vara videor som kan förstärka den 
förklaring läraren uttrycker och ge ett annat perspektiv på det läraren försöker förklara. 
Nina nämnde att hon använder datorn till att hitta filmklipp som kan förklara olika 
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fenomen på ett bättre sätt än vad hon kan till exempel. Nina förklarar i exempel 3 hur 
hon använder sig av Youtube för att förklara svåra fenomen. Hon säger att en bra 
animerad film kan hjälpa med förståelsen för ämnet där en förklaring med ord skulle bli 
för lång. 
 
[Exempel 3] 

Nina: ja filmer, massor. Massor av youtubeklipp. Fast det finns ju så himla mycket bra på Youtube. 
Bara såna här små korta, såna här som pratar om proteinsyntesen till exempel.[…]Att få se den när man 
pratar och man ritar och dom tycker att det är mycket ord och svårt och sådär och sen så får dom se en 
film som klargör det där, en animerad bra film. Då är det suveränt.   

 
IT-verktygen kan bestå av datorprogram som fungerar som hjälp för elever som har 
svårt att skriva på grund av motoriksvårigheter eller språksvårigheter, de här 
programmen kan då förlänga elevernas förmågor genom att hjälpa dem hantera text. En 
av mina tre naturlärare nämnde att de använder program som hjälper elever med 
språksvårigheter att skriva och läsa upp texter. Nisse berättar i exempel 4 att denna sorts 
program är hjälpsamma i hans klass med RH-elever, till exempel att vissa av 
programmen läser upp texten för eleverna.  
 
[Exempel 4] 

Nisse: […] Det finns ju hjälpmedel för dom som är handikappade. Speciella program som dom kan 
använda. En del program läser ju upp text om man behöver det å.[…] 

 
Generellt talade naturlärarna om IT-verktygen som medierande redskap både i fall där 
det hjälper de själva (se exempel 3) och i fall där eleverna blir hjälpta av IT-verktygen 
(se exempel 4). Övrigt kan tilläggas att naturlärarna visade ett stort intresse för att lära 
sig och utveckla sina metoder med IT-verktyg.  

4.1.2 Humaniora 
 
Henrietta och Hilma berättade att de använder den interaktiva tavlan och datorn till att 
utveckla lite mer klassiska moment, som till exempel att hålla en föreläsning och med 
datorns möjligheter kunna spara ner allting snabbare och sedan kunna skicka ut 
informationen. Henrietta berättar i exempel 5 att tavlan hjälper eleverna att se vad hon 
skriver när hon använder sig av datorn i samband med tavlan, med andra ord medierar 
datorn och tavlan informationen mellan henne och eleverna. Hon kan sedan dela med 
sig av exakt det hon skrev på tavlan till alla eleverna. På så sätt förstärker den smarta 
tavlan hennes förmåga att förmedla information till eleverna.  
 
[Exempel 5] 

Henrietta: […] Det är ju en sak, men sen att man kan skriva om man har sånna… vi har ju sånna här 
boards, activeboards. Då kan man skriva på datorn samtidigt som eleverna sitter där så blir det dels 
läsligt. Du kan direkt skicka ut det du har skrivit till alla barnen på en gång.” (Henrietta) 
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Alla humanioralärarna nämnde att program som hjälper elever med att läsa och stava, 
till exempel Claroread, är en stor hjälp i klassrummet. Hanna berättar i exempel 6 att 
Claroread och eventuella rättstavningsprogram tycks vara en stor hjälp. Just Hanna 
nämnde också att Google kan vara ett redskap som hjälper elever stava ord rätt och 
förstärker deras förmåga att hantera text. Dessutom får eleverna hjälp att förstå vad 
orden betyder då de använder sig av google. 
 
[Exempel 6] 

Hanna: jo det hära claroread till exempel… är ju jättebra om man får dom att använda det. […] Och så 
just det här med rättstavningsprogram och så att dom kan kolla upp ord, hur dom stavas. Alltså jag säger 
det vet du inte hur ett ord stavas, kolla upp det googla så får du ju alltid ’menade du det här ordet?’ och 
så kolla upp vad ord betyder och så. Så det tror jag ju, att det liksom är en hjälp, det tror jag. 

 

Humanioralärarna talade om att utveckla föreläsningsmetoder (se exempel 5) och 
utnyttjandet av stavningsprogram för elevernas skull (se exempel 6). Vad som kan sägas 
generellt är att de intervjuade humanioralärarna har haft eleverna i fokus. Att deras egen 
text som de producerar på tavlan blir läslig för eleven samt att eleverna får hjälp. 

4.1.3 Analys 
 
Generellt sett så använder både naturlärarna och humanioralärarna IT-verktyg som 
medierande redskap(Säljö 2005) på ganska liknande sätt. Dels för att underlätta de 
klassiska katedermomenten men också för att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Ett resultat som framstår är att samtliga humanioralärare svarade att de 
utnyttjar potentialen hos språkprogram som Claroread. Detta medan naturlärarna 
representerades av en ensam lärare. 
 
Ett annat sätt att arbeta med IT-verktyg är att använda internet till att hitta källor och 
förenkla insamlandet av information. En av naturlärarna har hittat ett 
användningsområde för Youtube som informationskälla och medierande redskap(Säljö 
2005) medan de humanioralärare jag intervjuat inte alls nämnt det.  
 
Annat nämnvärt är att humanioralärarnas användande av medierande verktyg i de flesta 
fall omfattade språkligt bruk, hur deras egen text blir mer läslig för eleverna och hur 
eleverna blir hjälpta av IT-verktygen för att kunna stava. Raskind & Higgins (1999) 
undersökning visade att elever som har digitala verktyg till sin hjälp kan utvecklas och 
lindra sina språkliga problem. 

4.2 Lärsituationer som kan uppstå vid användandet av IT-verktyg 
 
Under den här rubriken presenteras olika lärsituationer i vilka datorn spelar en viktig 
roll. Med andra ord, en situation där lärande sker som inte kunnat fungera utan hjälp av 
IT-verktyg. Här har målet varit att undersöka hur lärare använder datorn för att utveckla 
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sina arbetssätt. Kategoriseringen undervisningsupplägg varit i fokus. I det här avsnittet 
presenteras olika arbetssätt med IT-verktygen i klassrumssituationer.  

4.2.1 Naturlärarna 
 
Alla tre naturlärarna svarade att de brukar arbeta med film eller animationer på sina 
lektioner. Nina berättade att filmer på internet fungerar som källor och som hjälp att 
förklara olika begrepp och termer (se exempel 3). Nisse börjar med att berätta att han 
var på en workshop om interaktiva läromedel dagen innan för att sedan berätta hur han 
använder sig av den nyvunna informationen. Det han lärt sig var att använda ett 
internetverktyg för att låta eleverna skapa små animationer för att till exempel på ett 
enkelt sätt kunna demonstrera olika moment i hans ämnen (se exempel 7). De 
animationer han låter eleverna arbeta med och skapa bidrar till att eleverna arbetar 
interaktivt med IT-verktygen.  
 
[Exempel 7] 

 

Nisse: Jag var på en igår om just interaktiva läromedel och att använda datorn för simuleringar. Till 
exempel att få en liten robotbil att flytta sig, vända och komma tillbaks eller nåt sånt där. Eller göra små 
animeringar direkt på internet och spara ner, scratch hette programmet. 

 
Ett annat sätt att arbeta med filmer är sättet som Nicklas använder sig av (se exempel 8). 
Han berättar i sin intervju att han använder sig av en metod där han spelar in filmer och 
gör tillgängliga för eleverna via lärplattformen. Detta för att underlätta för eleverna i 
klassrummet vid tillfällen då de inte har en lärare tillgänglig. Detta i sin tur tillåter 
Nicklas att fokusera på de elever i klassrummet som faktiskt behöver hjälp och låta de 
andra först försöka genom att titta på filmen. På så sätt får eleverna precis den 
handledning om just det ämnet Nicklas vill samtidigt som han själv har möjlighet att 
hjälpa de som behöver hjälp på andra sätt.  
 
[Exempel 8] 

Nicklas :Till exempel så har jag märkt att filmer i program jag undervisar, till exempel då ”hur gör man 
ett tak på ett hus i revit?” Till exempel… och det är klart att de finns information att söka på internet 
och dom kan kolla hjälpen i programmet, men då har jag gjort små filmsekvenser som eleverna kan titta 
på då 

 

För att kunna tydliggöra och presentera fynd gjorda i ett mikroskåp finns en lösning i 
form av ett mikroskåp kopplat till datorn. Nina berättade om hur ett speciellt mikroskop 
tillsammans med datorn tillåter henne att visa vad hon ser i mikroskåpet via en 
projektor. I exempel 9 förklarar Nina. Hon menar att denna typ av mikroskåp gör det 
lättare för alla att förstå vad de ska se i mikroskåpet till skillnad från hur det är för 
eleverna att leta utan. 
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[Exempel 9] 

Nina:[…] Och så har vi ju kopplade mikroskåp till datorn så jag kan liksom lägga upp det på mm... 
tavlan  

[…] 

Nina: ja alltså det är ju mycket enklare att… att… att det är ju som en aha upplevelse när man kan titta 
tillsammans också på nånting speciellt om det är nå små, du vet encelliga djur som far iväg snabbt å 
man ska… så det blir mycket mer levande, man kan leva i mikrovärlden, tillsammans.” 

 
Nisse berättar att han till exempel använder sin interaktiva tavla till att förbereda 
lektioner och prov, med hjälp av datorn kan han göra interaktiva provsekvenser där 
eleverna får interagera med datorn och lösa problem med hjälp av till exempel visuella 
pussel. Som Nisse förklarar i exempel 10 så kunde han göra ett prov i ekologi där 
eleverna fick flytta runt på objekt på sina egna datorer och skriva i provet. 
 
[Exempel 10] 

Nisse: då förbereder jag lektioner, jag kan göra, kanske gör prov på det. Nu senast hade vi prov i 
ekologi som jag hade gjort så dom kunde skriva å rita å flytta grejer på sina egna datorer, så jag fick 
maila ut det till dom. 

 

Ett citat som fångade uppmärksamhet i intervjuerna var ett som Nicklas sa under 
intervjun. Han sa att ”Det är inte spännande längre. Utan nu är det vad man gör med 
datorerna.” Vilket förklarar hans ståndpunkt till användandet av och projekt med 
datorer. Han menar då att det snarare handlar om vad man gör med datorerna än att man 
har dem tillgängliga.  

 

Generellt talade naturlärarna om nya arbetssätt som tillåter dem att hantera klassrummet 
och elever. Till exempel att använda film för att kunna dela föreläsningsmomentet. Vad 
som kan sägas generellt är att naturlärarna som jag intervjuat talade mest om hur de nya 
lärsituationerna påverkar deras eget arbete. Övrigt kan sägas att naturlärarna i denna 
studie känner sig säkra på teknologin och vågar använda den någorlunda. 
 

4.2.2 Humanioralärarna 
 
En sak som alla humanioralärare nämnde var presentationsmöjligheterna för elever. 
Henrietta till exempel berättade om hur datorer och presentationsverktyg gör det lättare 
för elever att genomföra presentationer. Att presentationerna blir snyggare och att 
eleverna har det lättare att få med det som är viktigt i presentationerna.  
 
Ett presentationsverktyg som humanioralärarna nämnde var Photo story. Photo story 
tillåter eleverna att enkelt göra snygga redovisningar som de kan spela in ljud till. 
Därmed blir det mycket lättare för lärare att anordna redovisningsuppgifter då det finns 
fler alternativ för eleverna att redovisa på. Hilma berättar i exempel 11 att elever med 
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scenskräck kan utnyttja det här verktyget för att ändå kunna genomföra bra 
redovisningar. 
 

[Exempel 11] 
Hilma: Ehm, nämen det brukar att dom istället för att göra en redovisning, en muntlig redovisning, 
ställa sig där framme och prata så får dom göra en Photo story istället och antingen bara spela upp eller 
skicka till mig då. Och det kan ju vara bra för dom elever som har scenskräck höll jag på att säga eller 
tycker att det kan vara jättejobbigt att redovisa inför grupp och sådär. Och till en början att, amen det är 
ett bra sätt att jobba på tycker jag 

 

Hanna nämnde hur Wikipedia skapar möjligheter för nya sätt att förbättra sitt skrivande. 
Då man gör ett inlägg i Wikipedia och någon ändrar i inlägget så kan man se exakt vad 
som ändrats och även varför personen i fråga ändrat i inlägget. Hanna berättar i exempel 
12 om att hon är mycket intresserad av och har använt Wikipedia som ett moment i 
hennes kurser. Eleverna får skriva inlägg på Wikipedia och får då direkt respons. Det är 
en övning i skrivande och källhantering.   
 
 
[Exempel 12] 

Hanna: Jomen det tycker jag är jättebra att använda Wikipedia! Just att eleverna får lära sig varför dom 
inte kan copy pasta och dom får direkt respons på det dom skriver, och dom får lära sig att källgranska 
och skriva källor. Och att dom får liksom jamen det blir lite det här att pressa ut dom i verkligheten, Så 
det är absolut någonting man ska använda sig av, att dom får skriva artiklar på Wikipedia. 

 
Ett verktyg som både Hanna och Henrietta pratade om var bloggar. Hanna skulle just 
inleda ett moment med bloggar och hade inte hunnit komma igång än. Henrietta hade 
arbetat med bloggar ett tag och tyckte att det var ett mycket bra sätt för eleverna att få 
arbeta med texter tillsammans, elever kunde ge varandra kommentarer och det blir 
lättare för henne att hantera alla dokument tack vare det digitala systemet. Henrietta 
berättar i exempel 13 om bloggandet. 
 
[Exempel 13] 

Henrietta: Dom får göra sin egen blogg. Klassblogg eller… ehm… om man har en bok… en bokcirkel 
eller så skriver man i bloggform istället. Det är ganska smidigt istället för att man har förti papper man 
ska läsa osså får alla andra se och läsa varandra och skriva kommentarer. Det blir ju ganska överskådligt 
och att det är folk som är inne också.   

 

Både Hilma och Henrietta anser att de inte använder tavlan på ett så interaktivt sätt som 
de skulle vilja. De anser sig inte ha tillräckliga kunskaper för att känna sig säkra. De vill 
kunna prova på nya saker i sina klasser. Båda två berättade att de ser 
användningsområdena och förstår att det finns mycket användbart att hämta men att de 
inte känner sig säkra nog på tekniken.  
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[Exempel 14] 
Hilma: Ja idag använder jag den ju mest som tavla höll jag på att säga. Att instruktioner, uppgifter 
genomgångar allt sånt smälls upp, Liksom där då. Film och så vidare. Jag använder den inte idag 
interaktivt. Jag gjorde något försök i början. För jag tycker ju att det finns otroliga 
användningsområden, men det gäller ju att få till det ja men man kan ju skriva med penna också på den. 
Men det gäller ju bara att lära sig, det såg ut som om en treåring hade skrivit, det gick knappt att läsa 
och sådär. 

 

Humanioralärarna över lag talar om presentationsmöjligheterna som uppstår med IT-
verktygen. De talar om Photo story och Powerpoint och hur det är lättare att låta elever 
göra presentationer då det finns fler sätt att utföra presentationerna på. Hanna har hittat 
sätt att arbeta med Wikipedia för att arbeta med elevernas referenser och skrivande. 
Dock visar Hilma och Henrietta osäkerhet inför att utforska och prova nya metoder med 
IT-verktygen. 

4.2.3 Analys 
 
Medan alla lärare har haft någorlunda unika sätt att anpassa IT-verktygen till sin 
arbetssituation märks ändå ett generellt drag mellan naturlärarna och humanioralärarna. 
Det vill säga att medan humanioralärarna huvudsakligen talar om hur elevernas 
situation har förändrats (se exempel 11,12 och 13) har naturlärarna huvudsakligen talat 
om hur deras egen situation har förändrats och hur datorn hjälper dem hitta på nya 
arbetsmetoder (se exempel 8,9 och 10). 
 
Generellt känner sig naturlärarna säkra på den teknik den använder och vågar testa nya 
metoder. De känner sig mer hemmastadda med teknologin än humanioralärarna och har 
uppnått ett steg närmare vardagsteknik(Dunkels 2009). Humanioralärarna visade 
snarare att de är i en tillvänjnings fas där de tagit an en stödjande roll (Ljung-Djärf 
2004). De är inte emot elevernas användande av datorer men de vågar inte ta för stora 
kliv själva i sitt eget användande. Ett undantag är Hanna som utmanar sina elever med 
att använda Wikipedia som verktyg. I naturlärarnas fall skulle man kunna säga att 
Nicklas har en vägledande roll då det kommer till IT-verktyg där han aktivt utmanar 
sina elever med olika datorprogram och verktyg.  

4.3 Lärplattformar i lärararbetet 
 
Det här avsnittet kommer ta upp hur de intervjuade lärarna använder sig av 
lärplattformar och mail eller andra internetbaserade tillgångar i läraryrket. Vad som bör 
nämnas innan uppställningen är att två av de intervjuade lärarna (Nisse och Henrietta) 
inte har tillgång till någon lärplattform då grundskolorna i kommunen ännu inte gjort 
något uppköp av en sådan tjänst. Kategoriseringen som varit central i den här delen var 
lärplattformar. 
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4.3.1 Naturlärarna 
 

Nicklas och Nina, som arbetat med lärplattformen fronter har både ris och ros åt den. 
Dels säger de att den fungerar bra till att skicka ut uppgifter och information. Däremot 
blir den, enligt Nicklas, fort rörig och det kan vara svårt att få en bra struktur på sidan 
man använder. Nicklas menar att det lätt kan bli mycket arbete kring att ”patrullera” 
olika rum i programmet för att se ifall elever har lämnat in uppgifter. Nicklas berättar i 
exempel 15 hur det blir otympligt att leta sig igenom de olika mapparna som skapas för 
olika kurser och klasser samt att det är ett problem att han inte kan få en precis 
uppdatering om var någon har lämnat in en uppgift. 
 
[Exempel 15] 

Nicklas: […] Jag tycker att fronter är ganska dåligt på så sätt att om jag har tio klasser och så ska dom 
lämna in, då måste dom lämna in på tio olika ställen och jag måste kolla runt varje dag ”har det hänt 
nånting? nä det har inte hänt nånting…” Dan efter, ”har det hänt nånting, nä det har inte hänt nånting” 
och så tredje dan ”jamen där var det en elev som hade lämnat in”. Så det är inte bra! I många fall s får 
eleven maila mig uppgifterna. Då drar jag igång mitt mailprogram och så har jag allting på samma 
ställe. Jag behöver inte klicka runt femtielva gånger i olika rum… 

 
Nina berättade att det kan vara klumpigt att lära sig men att det flyter på bra då man fått 
in en bra rutin (se exempel 16). Hon menar att vissa delar av Fronter är lättare att 
använda än andra. Till exempel menar hon att det är krångligt att säkert bifoga bilder i 
Fronter och på det sättet påverkas hennes inställning till att använda programmet. Sen 
talar hon om att lärplattformen fungerar bra för att, till exempel kunna spåra tidigare 
upplagd information. 
 
[Exempel 16] 
 

Nina: det har ju tagit… det är ganska klumpigt Fronter så, men när man väl kan det och utnyttjar det 
och får eleverna att använda det, då är det helt okej. Mm… provfunktionen är väl kanske inte så 
bra…[...] jag använder ju mycket bilder och sådär och ibland kommer bilderna med och ibland är dom 
inte med och såna där saker och då får man ju skicka bilder på sidan om också, alltså det blir så mycket 
dubbelarbete. Så att där... där har jag faktiskt frångått en del, det är dumt för det tycker jag om, för det 
ska va liksom snabba, eller… återkoppling till lektion, förra lektionen i slutet av lektionen då är det 
superbra att ha.[…] nämen allts jag menar prov, jamen att dom vet att dom har allt där och kan hämta 
och öva om och såna saker...[…] 

 

Naturlärarna visar en gemensam negativ inställning mot Fronter. Samtidigt som de 
båda också ser fördelar med programmet så finner de att de omvägar de måste ta för att 
kunna använda sig av programmet är onödigt svåra att arbeta med. (se exempel 15 och 
16). 
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4.3.2 Humanioralärarna 
 
Humanioralärarna sa att de använder lite olika former av program. Både Hilma och 
Hanna har tillgång till lärplattformen Fronter som de båda har olika synpunkter på. 
Hilma anser att lärplattformen både har bra och mindre bra sidor, å ena sidan så kan den 
vara klumpig att arbeta med, men å andra sidan så är den kopplad till Urkund och 
eleverna blir påminda om att det är dags att lämna in uppgifter. Detta gör att hennes 
arbete med insamlandet och bedömandet av uppgifter blir något lättare (se exempel 17).  
 
[Exempel 17] 

Hilma: Eh... heh… ja… alltså den har ju sina fördelar, absolut. Det är ju bra det här att… att eleverna 
vet vart dom kan hitta information, inlämningarna sker genom fronter, jag kan snabbt se vilka som har 
lämnat in, jag kan snabbt skicka till urkund. Det är såna saker och eleverna får ju också påminnelser att 
ojojoj nu stängs snart den här mappen, nu är det dags att lämna in. Och sen finns det ju också 
en...en…jamen meddelandedel i den så man kan meddela eleverna om saker och ting som förändringar 
eller sånt som ska hända. men… den är ju rätt trög så man kan ju sitta och svära här, så det brukar 
hända[…] 

 

Hanna använder sig av Fronter på det sättet att hon tillverkar prov i den inbyggda 
provfunktionen och låter eleverna skriva proven över internet. Hon får då in alla svar 
digitalt och kan ge kommentarer muntligt på alla frågor. Hon tycker att det är väldigt 
smidigt och att det inte skiljer sig tidsmässigt heller (se exempel 18). 
 
[Exempel 18] 

”Hanna: […] Där använder jag Fronter. Det finns ett provverktyg där. Som kallas för Fronter. Och det 
tycker eleverna är jättebra att dom får skriva på dator. Och det är jättebra för mig också. När jag då 
kommenterar, det var det jag skulle göra nu. När jag kommeneterar proven så använder jag ju 
Screencastomatic. Alltså jag spelar in ljudkommentar till varje fråga och så lägger jag ut det på Fronter. 
[…] och det ta ungefär 5-10 minuter per kommentar på varje prov. Så det är ju ingen skillnad på vad det 
tar för mig å rätta” […] 

 

 
Humanioralärarna visar blandade tankar kring Fronter som lärplattform. Hilma Säger 
att det är ett rätt trögt verktyg. Å andra sidan menar hon att det är smidigt att det är 
kopplat till Urkund och att eleverna får påminnelser om uppgifter som ska in. Hanna 
säger att hon utnyttjar Fronter till att göra prov åt eleverna och nämnde inget negativt 
om lärplattformen.  
 

4.3.3 Analys 
 
Alla utom Hanna tyckte att lärplattformen Fronter var krånglig. Hanna, som inte hade 
något emot lärplattformen, var IT-pedagogen på skolan. Samtidigt som de flesta tyckte 
att det fanns problem kunde de också nämna mycket positivt med Fronter. Alla 
använder det till exempel för att sprida information till och kommunicera med eleverna. 
Även om lärarna snarare uttrycker hur det skulle gå att förbättra systemet så pratade de 
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också mycket om hur mycket det förenklar deras situation som lärare. Till exempel att 
det är direkt kopplat till Urkund så att det är lättare att rätta texter (se exempel 17) eller 
att man kan tillverka prov i det (se exempel 18). 
 
Provfunktionen blev både kritiserad och hyllad(se exempel 16 och 18). Nina tyckte inte 
att den var användbar. Hanna däremot använde den och ansåg att den fungerar mycket 
bra. Att de flesta av lärarna visar ett missnöje mot Fronter.  

4.4 IT-verktyg och språkutveckling 
 
I det här avsnittet redovisas lärarnas tankar kring hur deras användning av IT-verktygen 
påverkar elevers språkinlärning. Med andra ord hur eleverna lär sig språkliga 
egenskaper med hjälp av IT-verktygen. Det kan handla om att eleverna lär sig nya 
uttryck och begrepp eller lär sig förstå ett nytt språk och att utvecklingen på något sätt 
påverkas av användandet av IT-verktyg. Citaten är kopplade till kategoriseringarna 
talspråksutveckling, skriftspråksutveckling och ordförrådsutveckling. 

4.4.1 Naturlärarna 
 
Hur elevernas språkutveckling påverkas av användandet av IT-verktyg var ingenting 
naturlärarna verkade ha reflekterat aktivt över. En sak som däremot kom upp var hur 
elever med dyslexi påverkas av användandet av IT-verktyg. Att det erbjuds fler sätt att 
hantera språkliga svårigheter. Nina och Nisse nämnde att de utnyttjar program som 
underlättar läsning och skrivning för elever som lider av till exempel dyslexi eller som 
har svårt med motoriken och inte har möjlighet att skriva för hand.  
 
Om elever blivit hjälpta av IT-verktygen för att lära sig ett andra språk var ingenting 
som naturlärarna hade funderat på. Nisse menade att elever blivit bättre på engelska, 
och kopplar det till användandet av dator och internet, eftersom fler och fler har tillgång 
till internet och har möjlighet att röra sig i internationella kretsar. Nisse hade gjort 
observationer och hade tankar kring ämnet i just gruppen naturlärare. Han berättar i 
exempel 20. 
 
[Exempel 20] 

”Nisse: […]Jag upptäcker att dom är ganska duktiga på engelska. Så jag tolkar att det hör till 
datoranvändning och spel kanske då. Och, å det är som inga problem om man ser på någon film med 
engelskt tal eller nå sånt där. så det verkar dom gilla. Så jag tolkar det som att det har å göra med dator, 
i spel och sånt. […]” 

 
Nisse och Nina berättade att de använde sig av IT-verktygen för att tillverka till exempel 
spel där elever får koppla ihop begrepp. Naturämnena innehåller väldigt mycket 
begrepp och inlärningen av dessa är en stor del av undervisningen.  Nina berättar i 
exempel 21 att hon använder den interaktiva tavlan till att göra spel där eleverna får 
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koppla ihop begrepp och bilder eller påståenden. På så sätt sker en ordförrådsutveckling 
hos eleven. 
 
[Exempel 21] 

Nina: ja eller spel och spel det kan vara koppla påståenden till begrepp, det är ju väldigt mycket 
begrepp till exempel, så får man para ihop… eller ja… kroppen. Fast dom har inga bra bilder där själva 
utan man får som… dom är ganska barnsliga, mer på en låg eller mellan, möjligtvis högstadie men 
mycket dåligt finns det för just gymnasiet.   

 

Naturlärarna verkar generellt inte ha reflekterat så mycket över hur deras undervisning 
stödjer elevernas språkutveckling. Däremot nämnde både Nina och Nisse att de 
använder sig av de interaktiva tavlorna för att utforma spel och lekar för 
begreppsinlärning inom de naturvetenskapliga ämnena. Dessutom hade Nisse gjort 
observationen att elever tycks kunna mer engelska nu än vad de kunde innan alla hade 
tillgång till en dator. 
 

4.4.2 Humanioralärarna 

 
Samtliga Humanioralärarna nämnde en hel del kring elever som har svårt med språket 
och hur de får hjälp av olika program på datorn. De talade om hur de elever som lider av 
dyslexi har möjlighet att prestera på samma nivå som alla andra med hjälp av program 
som till exempel Claroread. Hilma pratar i exempel 22 om olika program som hjälper 
till vid dyslexi. Hon nämner att det är lättare för elever med språksvårigheter att skriva 
prov på datorn istället för med papper och penna tack vare de hjälpmedel som finns 
tillgängliga i datorprogrammen. 
 
[Exempel 22] 

Hilma: inte som just jag använder men jag uppmuntrar ju eleverna, jamen stavarex och lite såna att… 
Claroread, att dom får hjälp med... med... med textläsning och stavning och sånt när dom skriver. Jag 
har ju ofta också elever som har som i sina åtgärdsprogram att dom ska få använda datorn när dom ska 
skriva prov till exempel, för det går mycket lättare för dom att skriva än om dom ska sitta med papper 
och penna.  

 
Något som Henrietta hade observerat var att framför allt pojkarna bland eleverna på 
senaste tiden visat stor förbättring i engelskan. Henrietta ser en koppling till 
datorspelandet och det att fler och fler har tillgång till dator och internet hemma. Hon 
pekar huvudsakligen på det sociala samspel eleverna har då de spelar spel och 
kommunicerar över internet samt hur de lär sig översätta ord med hjälp av datorn. 
Henrietta sa sig även ha sett en förändring i prestation från att flickorna varit 
dominerande till att pojkar varit dominerande, och menar då att flickorna inte använder 
datorn på samma sätt som pojkarna och därmed inte får ut samma effekt. Henrietta 
berättar i exempel 23.  
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[Exempel 23] 
 

Henrietta: Ja alltså, för dom som har en dator hemma är det ju extremt stor… och jag skulle inte säga 
så i många språk… men i engelskan är det ju väldigt avgörande. Alltså… där ser man ju att killar som 
spelar datorspel där man interagerar, pratar med varandra över nätet, att man ska skjuta folk eller vad 
man nu gör… alltså dom utvecklas under dom här åren dom går. Och det… ehm… skulle jag vilja påstå 
är en förändring mot tidigare, då tjejerna var ganska så dominant. Och det tror jag är för att dom spelar 
spel. Men jag tror att eftersom dom sitter och använder datorn till att söka upp ord å… å… lyssna på… 
det går ju lyssna på hur ska det här ordet uttalas till exempel. Mycket smidigt faktiskt… 

 

Samtliga humanioralärare talade om presentationsmöjligheterna för elever (se exempel 
11). Till exempel berättade Henrietta om ett fall i en av hennes klasser då en pojke som 
kommit till Sverige som flykting och inte lärt sig att läsa eller tala engelska förrän han 
kommit till Sverige skulle göra en redovisning på en engelskalektion. Istället för att 
endast göra presentationen muntlig kunde han använda sig av film och med hjälp av de 
visuella hjälpmedlen förklara vad han menade. Han kunde alltså genomföra en muntlig 
presentation och på så sätt öva på att tala engelska. Henrietta berättar i exempel 24 att 
pojken kunde utföra en presentation på engelska med hjälp av sin videokamera och 
enkla engelska begrepp. 
 
[Exempel 24] 
 

Det var en kille han har nästan inte varit… han har inte varit i Sverige särskilt länge. Och så skulle hela 
klassen göra en videoredovisning och… amen han undrade då ”vad ska jag göra? Jag kan ju ingen 
engelska”… alltså han är ju väldigt, väldigt nybörjare då. Så då sa jag du kan försöka presentera dig 
utifrån det... ja… Det jag hade lärt honom då. I li… I I hate, I like, I love liksom vad tycker jag om och 
så. Så då hade han spelat in en film med sin lägenhet, och så gick han runt ba ”this window… this…” 
osså visade han upp hela sitt hem. SÅ det tyckte jag var häftigt å han ville fråga, han frågade vad jag 
tyckte om hur det såg ut hemma hos honom och sådär. Och så mycket som han berättade då har jag 
aldrig hört honom prata engelska.  

 

4.4.3 Analys 
 
Naturlärarna verkade, enligt mina resultat inte ha funderat aktivt på språkinlärningen 
hos eleverna. Vad de inte verkar ha insett är hur mycket språkinlärning som sker i deras 
ämnen. Till exempel alla begrepp som är essentiella att lära sig för att förstå ämnena. 
Nina berättade till exempel om hennes metoder för att lära ut begrepp (se exempel 21). 
Det kan liknas med Yules (2010) beskrivning av ’grammar-translation method’ som går 
ut på att elever som lär sig ett L2 får använda sig av ordlistor. 
 
Både Nisse och Henrietta hade gjort kopplingen att eleverna lärt sig mer engelska sedan 
datorn blivit en del av vardagen (se exempel 20 och 23). Eleverna har då fått tillgång till 
kontakt med engelsktalande människor och personer och utsätts för ett slags ”L2 
acquisition” (Yule 2010) 
 



 
31 

Någonting som humanioralärarna nämnde som ingen av naturlärarna sa var att eleverna 
använder sig av presentationer på ett nytt sätt med hjälp av IT-verktygen (se exempel 11 
och 24).  Med hjälp av dessa nya hjälpmedel får också eleverna nya möjligheter att lära 
sig tala språket. 
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5 Diskussion och Slutsats 
 
I 5.1 diskuteras frågeställningen ”Hur nyttjar lärarna IT-verktygen som medierande 
redskap? I 5.2 diskuteras frågeställningen ”Vilka lärsituationer uppstår med hjälp av IT-
verktygen?” I 5.3 diskuteras frågeställningen om läraren och lärplattformen. I 5.4 
diskuteras hur IT-verktygen påverkar språkutvecklingen enligt informanterna. I 5.5 
kommer slutsatsen och övriga noteringar. 

5.1 Hur nyttjar lärarna IT-verktygen som medierande redskap? 
 
Alla mina informanter berättade att de använder IT-verktygen på liknande sätt. I mina 
exempel 2, 3 och 4 ser man att bland det vanligaste användningssättet är att lärarna 
använder datorn och den interaktiva tavlan till att göra presentationer och de uppskattar 
att det är lätt dela ut information och föreläsningar. Detta liknar i stora drag det som 
framgick från Christiansen m.fl. (2010) studie där lärarna visade uppskattning till just 
presentations- och delningsmöjligheterna.  
 
Om lärarna huvudsakligen använder IT-verktygen till att effektivisera administrativa 
uppgifter och organisera skolarbeten kan man fundera på om det är tillräckligt för att 
rättfärdiga de dyra inköpen av datorer till skolorna. Samtidigt som dessa funktioner med 
IT-verktygen är bra och effektiva så finns det mycket mer lärarna kan göra med dem. 
Min studie visar att det finns en risk att alla bärbara datorer, interaktiva tavlor och 
projektorer bara agera som dyra vita tavlor och anteckningsböcker om lärarna inte vet 
hur de ska utnyttja de verktygen. En åsikt som jag delade med en av mina informanter 
(Nicklas) som sa ”Det är inte spännande längre. Utan nu är det vad man gör med 
datorerna”. 
 
Under intervjuerna framkom det att en framför allt humanioralärarna var osäkra på IT-
verktygen och önskade därför mer utbildning inom användandet av verktygen. Det visar 
på att finns ett utbildningsbehov hos lärarkåren i kommunen för att nyttja IT-verktygen 
på bästa sätt. Skolinspektionen kom fram till samma slutsats i sitt PM från 2012, där de 
sa att skolorna måste satsa mer energi på att stödja lärarna med fortbildning så att de 
kan använda tekniken i sitt yrke.  
 
Den lärare i min undersökning som var mest positiv till användandet av IT-verktyg 
arbetar som IT-pedagog och har fått vidareutbildning inom användning av IT-verktyg. 
Att utbildning i området gör skillnad blir tydligt om man tittar på Falkenbergs kommuns 
IT-satsning. En av grundstenarna bakom framgångarna för införandet av nya IT-verktyg 
i Falkenbergs kommun var, enligt Tallvid (2010), att fortbildning för lärarna utfördes 
för att se till att de var väl förtrogna med att arbeta med de nya verktygen.  Därför tror 
jag att det kräv utbildning för att lyckas med ett införande av IT-verktyg. 
 



 
33 

IT-verktygen går att använda på många andra sätt än bara presentationer och 
administrativa uppgifter. Till exempel använder Nicklas sig av filmer i sin undervisning 
(Exempel 8). Han spelar in instruktionsfilmer och låter eleverna se på dessa. Detta kan 
jämföras med arbetssättet flipped classroom (Fulton 2013, Sams & Bergman 2013), 
vilket fungerat mycket bra i till exempel amerikanska försök (Fulton 2013). Nicklas är 
lärare inom CAD, en kurs som bygger helt på användandet av datorer. Detta bör 
medföra att han redan besitter en viss förtrogenhet med användandet av datorn och dess 
program, vilket också skulle förklara hans benägenhet till ett påhittigare användande av 
IT-verktygen.  
 

5.2 Vilka lärsituationer kan uppstå med hjälp av IT-verktygen? 
 
Att använda IT-verktygen som presentationsredskap visade sig i min undersökning vara 
det populäraste användningssättet och de flesta rörde sig inte speciellt långt ifrån det 
stadiet. Att utföra presentationer var  
 
Likt skolan i Christianssen m.fl. (2010) studie och skolinspektionens PM(2012) 
berättade två av lärarna (exempel 5) att de inte kände sig tillräckligt säkra på verktygen 
för att använda dem till sin fulla potential. De vågade helt enkelt inte använda alla 
funktioner eftersom de inte känner att de klarar av det, vilket kan kopplas till Dunkels 
(2005) teorier om att ta till sig ny teknologi. De ovan nämnda lärarna har ännu inte 
uppnått ett stadie av säkerhet där IT-verktygen är en del av vardagen.  
 
En av lärarna (Hanna) har fått extra utbildning om IT-verktyg och en annan arbetar med 
ämnen som till exempel CAD (Nicklas). Dessa två använde verktygen till, förutom som 
presentationsredskap till att utveckla elevernas skriftförmåga eller att göra 
handledningstiden mellan lärare och elev maximal. Nicklas berättade att han med hjälp 
av IT-verktygen hade möjligheten att spela in föreläsningar för att få mer till att hjälpa 
eleverna på annat sätt under lektionstid.  
 
Att Nicklas låter sina elever se filmer på det de ska göra medieras kunskapen från 
Nicklas, via datorn och till eleverna. Kunskapen om instruktionerna sparas i filmerna i 
datorn och eftersom det även kommer med en visuell och audiell stimuli finns det även 
en chans att överbrygga språksvårigheter. De elever som har svårt att läsa får istället 
uppleva instruktionen muntligt till skillnad om Nicklas enbart skickat med ett papper 
med nedskrivna instruktioner. 
 
Hanna använde sig av Wikipedia för att eleverna skulle få testa att skriva i verkligheten 
(se exempel 12) där de får omedelbar respons på sina artiklar och kan följa de 
förändringar som skett.  Idag kan eleverna få ett direkt svar till sina funderingar med 
hjälp av sidor som Wikipedia. Hon tryckte även på att datorer, och framför allt internet 
används av elever till att söka information. Wikipedia och internet används av 
människor för att hämta och lämna information, detta fenomen bör kunna liknas vid ett 
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externt minnessystem som Säljö (2005)  talar om. I det här fallet blir då Wikipedia ett 
medierande redskap som  
 

 

5.3 Läraren och lärplattformen 
 
I min studie fann jag en negativ inställning till de lärplattformar som används idag. 
Mina informanter tyckte att systemen som används är svårhanterliga och onödigt 
krångliga. Fronter, som används av alla skolor i kommunen uppfattades som krångligt 
av alla utom IT-pedagogen. Även Nicklas, som ändå arbetar kontinuerligt med datorer 
ansåg att Fronters system för sortering av inlämningsuppgifter och notifikationssystem 
saknade vissa nyckelfunktioner som skulle kunna förbättra lärplattformen avsevärt. 
 
Dock såg lärarna också det positiva som det går att få ut från lärplattformar. Bland annat 
gör lärplattformar och interaktiva tavlor det lättare att sprida information än med 
papper. Till exempel kan elever som varit frånvarande (exempelvis sjuka) tillgodogöra 
sig information direkt från lärplattformen och på så sätt komma mindre efter i 
undervisningen (se exempel 16)  
 
Förutom informationsspridningen nämnde lärarna att hanteringen av 
inlämningsuppgifter både underlättas och blir krångligare med lärplattformar. Samtidigt 
som det hjälper att eleverna kan lämna in sina dokument elektroniskt upplevde 
exempelvis Nina att bildöverföring kunde vara svårt och att bilderna inte alltid hamnade 
där de skulle (se exempel 16). 
 

5.4 Språkutveckling och IT-verktygen 
 
I min studie framkom att IT-verktygen används för att gynna språkutveckling, inte alltid 
som ett medvetet val men att det ändå sker. Humanioralärarna visade att de hade ett 
tydligt mål med vad de använde IT-verktygen till rent språkmässigt. Språktanken har 
självklart en stark koppling till humanioralärarnas yrkesroll som språklärare. 
 
Naturlärarna visade inte att de tänker på språkutvecklingen på samma sätt. Trots detta 
har de ändå med språket i och med begreppsinlärning som sker med hjälp av 
associationsspel som utformas med hjälp av IT-verktygen. Det står i läroplanerna för 
gymnasiet och högstadieskolan att alla lärare ska arbeta som språklärare och aktivt 
hjälpa eleverna utveckla sitt språkbruk. 
 
Utifrån mina resultat verkar det som att humanioralärarna uppnår målet bra med sitt 
språktänk medan naturlärarna inte riktigt är där än. Detta kan bero på att rollen som 
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språklärare i alla ämnen är ganska nyligen gjort tydligare i läroplanerna och naturlärarna 
inte har hunnit vänja sig i sin nyvunna roll som språklärare. 
 
Däremot kan man även läsa i läroplanerna att det är skolans ansvar att eleverna lär sig 
hantera modern teknik för bland annat kunskapssökande och kommunikation. Där 
visade sig naturlärarna mest förtrogna med IT-verktygen. Den punkten i läroplanen har 
inte helt uppfylls av mina humanioralärare som till viss del var återhållsamma med att 
använda sig av IT-verktygen med undantag för den humaniora-lärare som även är IT-
pedagog. 
 
Enligt de intervjuade humanioralärarna gynnas elever som lider av scenskräck och de 
som har språksvårigheter av användandet av datorer (se exempel 11). Det har visat sig i 
tidigare forskning att genom att öka mängden språkutövande i sin tur ökar 
möjligheterna till språklärande (Yule 2010). 
 
Flera av lärarna talade dessutom om stavningsprogram och uppläsningsprogram som 
förstärker elevers förmåga att stava och skriva texter. De menade att programmen 
förlänger elevernas egna förmågor och gör det lättare för elever med läs- och 
skriftsvårigheter. Detta kan kopplas till teorier om medierande redskap (Säljö 2005, 
Alexandersson 2002),  
 
Detta är i linje med tidigare forskning där forskarna fastslår att programmen kan 
mediera texternas betydelse och även låta elever som har svårt att läsa själv (Säljö 2005, 
Raskind & Higgins 1999) förstå mer av materialet än utan. I Thomas Lundgrens studie 
(2002) visar han på att språksvårigheter kan motverkas med hjälp av IT-verktyg. 
 
Lärarna använder sig uppgifter där eleverna får använda presentationsprogram och 
utföra presentationer. Dessa kan lärarna sedan använda för att lättare ha en möjlighet att 
bedöma elevernas kunskap.  Dessutom ansåg humanioralärarna att eleverna gör bättre 
arbeten med hjälp av IT-verktygen och med hjälp av stavningsprogram. Programmet 
förbättrar, enligt lärarna textkvaliteten och är ett hjälpmedel som möjliggör enklare 
textframställning även för de som har dyslexi. 
 

5.5 Slutsats 
 
Syftet med undersökningen var att se hur lärare använder IT-verktyg för att stödja 
lärande och enligt min studie framkom det att lärare behöver få mer utbildning för att 
kunna utnyttja de verktyg som blivit inköpta under IT-satsningarna. Min studie visar på 
att de lärare jag intervjuat inte utnyttjar IT-verktygen i den bredd det skulle gå och så 
länge som lärarna är osäkra på hur verktygens kan användas kommer de bara att fungera 
som dyra anteckningsblock och whiteboards. Som Martin Tallvid sa i en intervju med 
skolvärlden 2012 “ Att planlöst slänga ut datorer i klasserna är nästan det största sveket 
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mot eleverna. Vill man verkligen satsa borde skolorna ta hjälp av specialutbildade IT-
pedagoger och av forskning.” (Olsson 2012) 
 
Jag tror att för att kunna få ut ordentliga resultat från en IT-satsning krävs ordentlig 
utbildning så att lärarna kan känna sig säkra nog att våga testa saker med verktygen. Att 
enbart använda verktygen till att förenkla administrativa uppgifter och se att eleverna 
kan renskriva sina texter med hjälp av stavningsprogram är inte tillräckligt för att kunna 
motivera IT-satsningar på den skalan som de har utförts. Det är inte rättvist mot vare sig 
lärare eller elever att slänga en massa ny teknologi på dem och säga ”Använd!”. 
Omfattande utbildning och experthjälp borde erbjudas de som tar del i projekten. 
Dessutom kan man fundera på om det eventuellt skulle passar in under 
lärarutbildningens roll att stödja en positiv inställning till digitala medier och modern 
teknik om tekniken ska vara en del av läroplanerna för skolformerna.  
 
Med tanke på hur populärt det är med en-till-en projekt nu och hur mycket pengar som 
spenderas på införandet av IT-verktyg i skolan verkar det inte mer än logiskt att satsa på 
att alla har full koll på hur verktygen ska användas och till vad. Jag tror att en-till-en är 
en bra satsning som kan gynna både elever och lärare. Men då krävs en förändraring 
kring införandet av verktygen. Som både Martin Tallvid (Olsson 2012) och Informanten 
Nicklas säger så handlar det inte om att enbart ha Verktygen, man måste kunna använda 
dem också för att det ska göra någon skillnad. 
 
Den här studien är liten och några generaliseringar kan knappast dras utifrån resultaten. 
Däremot om man jämför studien med tidigare studier syns det att de skolor som fått 
grundlig utbildning i att använda sig av tekniken märkte att resultaten blev mycket 
positiva (Tallvid 2010). Däremot märktes i Christianssens (2010) rapport att lärarna på 
skolorna i rapporten berättade om att det vart problem då kunskapen om att använda 
tekniken var för låg.  
 
Lärarna i min lilla studie visade blandade kunskapsnivåer och självsäkerhet i att 
använda IT-verktygen som medierande redskap. Med tanke på att det i läroplanen står 
att det är skolans ansvar att eleverna lär sig hantera informationssökning och 
kommunikation med ny teknik så bör det falla på skolornas ledning att se till att varje 
lärare har rätt kompetens för att hantera de verktyg som är aktuella.  
 

5.5.1 Övriga noteringar och framtida forskning 
 
Under studiens gång märkte jag att det finns en sida på kommunen som är ämnad att 
utbilda lärare i att använda Smartboard och Activeboard. Varför ingen lärare nämnde 
den i intervjuerna vet jag inte. Trots att jag vid intervju ställt frågor om stöd för att lära 
sig använda utrustning så har ingen nämnt den här hemsidan.  Det kan bero antingen på 
att de inte vet att sidan finns på grund av kommunikationsproblem mellan ansvariga och 
lärarna eller att sidan är dåligt utformad så att den inte är nämnvärd som IT-stöd. 
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Oavsett bör det kanske ligga på ansvarig person att se till så att det finns fungerande 
hjälp för lärare som behöver lära sig använda den utrustning som ska användas. På 
grund av att en källhänvisning till sidan skulle röja stadens identitet kommer jag inte att 
hänvisa till hemsidan här. 
 
Annat som jag lagt märke till är ett möjligt genusperspektiv på det hela, att undersöka 
om kvinnliga och manliga lärare reagerar olika och utnyttjar IT-verktygen olika kan 
vara intressant att titta på i fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 

• Presentation av mig och information om syftet med undersökningen/ intervjun.  
• Informera om att ”bandspelareupptagning”, påbörja inspelning 

 
 

Samtal/intervju 
 
Intervjuguide:  

§ Vilka ämnen undervisar du i? 
• Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 

o Hur länge har du arbetat som lärare? 
o Hur länge har du använt dator som digitalt undervisningsverktyg?  

• Hur upplever du skolans satsning på datorer som undervisningsverktyg? 
o Vilka saker har fungerat? 
o Vilka saker har inte fungerat? 
o Har ni fått stöd i att lära er att använda datorn i undervisningen? 

§ Finns det information och stöd för dig som lärare tillgängligt om 
det behövs? 

• Språkligt 
o Hur tänker du kring datorn som språkligt verktyg? 

§ Som verktyg för att göra det lättare för elever att förstå vad du 
vill säga 

o Till exempel för elever som inte har svenska som förstaspråk 
§ På vilket sätt påverkas dessa elever av användandet av datorn? 

 
• Datorn i undervisningen: 

o Vilken sorts material använder du i din undervisning? 
§ Hur mycket är baserat på datorn? 
Egna tankar: faktasökning, ordbehandling eller specialiserade 
arbetssätt? 
§ Vilket slags material är datorbaserat? 

o Vilka sorters program använder du oftast? 
§ Tillsammans med eleverna 
§ Till förberedningar av lektioner 
§ För presentationer? 
§ Som uppgifter för eleverna 

o Använder du datorn till att låta elever arbeta självständigt? 
o Hur skulle du vilja arbeta med datorn i klassrummet? 

§ Vad skulle behövas för att möjliggöra detta? 
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• Attityd till att använda datorn 

o Känner du att elevernas lust att lära påverkas av att ni använder dator i 
undervisningen?  

§ i så fall hur visar det sig? Berätta!  
§ Fördelar? Berätta vilka. Hur visar de sig? 
§ Nackdelar? Vilka, varför tror de det är så?  

• Hur visar de sig?  
• Hur ser du det?  
• Hur visar sig lust att lära?  

§ Tror du att alla ämnen påverkas lika mycket? Om inte, vilka och 
varför tror du att det är så? 

• Tror du att ditt förhållningssätt till dator som pedagogiskt verktyg påverkar 
elevernas motivation och lust att lära?  

o Uppföljningsfrågor:  
§ På vilket sätt? 

 
 
 
 
 
 
Uppföljning 
Jag har inga mer frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun? 

 


