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Utveckling av lärares digitala kompetens 
Sammanfattning 
Den digitala utvecklingen kan vara den största utmaningen som skolan ställts inför sedan 
boktryckarkonsten. Lärarens roll och hur man ser på lärare kommer att förändras i grunden. För 
att kunna verka i denna skola behöver lärare en digital kompetens. Hur man utvecklar den och 
vilka faktorer som påverkar den behandlar detta examensarbete. I arbetet används en 
utvecklingsmodell för lärares digitala kompetens. Denna modell har använts tillsammans med 
fysiklärare. Resultatet baseras på litteraturstudier och fältstudie.  

Fältstudien visar att det går att utveckla en lärares digitala kompetens med enkla medel. Det är 
främst tre faktorer som påverkar utvecklingen: tillgång till datorutrustning, tillgång till för 
skolan anpassad mjukvara och utbildning av lärare. I en eventuell förändring av lärande-
processen måste lärarens och elevens pedagogiska teorigrund vara i fokus, inte tekniken. 
Eftersom lärare inte längre kommer ha monopol på kunskap kommer den traditionella lärar-
rollen förändras. Läraren kommer att bli en guide med uppdrag att stödja elevernas lärande. En 
datorstödd skolmiljö bemöts mycket positivt av elever och försiktigt positivt av lärare. Det 
måste starta en professionell produktion av mjukvara för användning i skolan. Alla lärare måste 
utbildas så de har en tillräcklig digital kompetens för att kunna agera i morgondagens skola. 

The development of teachers’ digital literacy 
Abstract 

The digital development may be the biggest challenge that the school has faced since the 
invention of the printing press. Several of the teachers conditions have already changed and 
their role will in the future change fundamentally. To be able to operate in the school of the 
future teachers need a digital literacy. How to develop teacher’s digital literacy and how to find 
the factors that affect this competence is the subject of this master thesis. In the thesis a 
development model for teachers' digital literacy is used. The model has been used together with 
physics teachers. The results are based on literature studies and a field study.  

The field study shows that it is possible to develop a teacher’s digital literacy with simple 
means. There are three main factors affecting the development of teachers' digital literacy: 
access to computers, access to software customized for schools and training. The educational 
foundation for both students and teachers must be the focus of attention and it is important that 
this is not overshadowed by a focus on the technology. When teachers no longer have a 
monopoly on knowledge, the traditional teacher role will change. The teacher will become a 
guide with the function to support the students learning. A computer-aided school is positively 
welcomed by students and cautiously welcomed by teachers. A professional production of 
software for use in schools has to begin. All teachers must be trained so that they have an 
adequate digital literacy to be sufficient in the school of tomorrow. 



  

Förord 
Ett examensarbete kan liknas vid en vandring i skogen. Det finns stigar att gå på men skogens 
verkliga pärlor hittar man om man lämnar stigen och söker sig in i skogen. Där under granarnas 
grenar hittar man kanske det som man letade efter men som inte syntes från stigen. Det gäller 
också att välja rätt stigar så att man inte missar något eller helt plötsligt hamnar mitt på ett 
kalhygge. En skogsvandring har också ett mål. Ibland känns målet nära och vid andra tillfällen 
är det så långt borta att det känns som man aldrig når dit. Ibland går man vilse i skogen och då 
är det viktigt att ha någon att lita på, någon att få hjälp av så man hittar tillbaka.  

Jag vill tacka mina handledare. Utan er hade jag förmodligen fortfarande irrat runt i skogen och 
letat. De lärare och elever på Östra Real som offrat tid och arbetskraft för att arbeta med mig. 
Utan er hade jag inte hittat det bästa skogen har att erbjuda. KTH Learning Lab som varit en 
enorm inspirationskälla. När jag närmat mig ett kalhygge är det ni som fått mig att vända och gå 
tillbaka in i skogen. Slutligen vill jag tacka min familj. Utan ert gränslösa stöd hade jag inte 
vetat att skogen fanns. 

 

 

 

 

Stockholm i juni 2008 

 

 

 

Stefan Knutsson 
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Introduktion 
I detta avsnitt introduceras examensarbetet. Jag presenterar syfte, frågeställningar och 
ger en introduktion till ämnet. Vidare presenteras förutsättningarna för examensarbetet, 
mina motiv till studien och några centrala begrepp. 
Detta examensarbete introduceras med förekomsten av två uppfinningar och en organisation: 
Datorn, Internet och Skolan. Få saker som människan har konstruerat har revolutionerat hela 
individens tillvaro så mycket som datorn har gjort. Datorn har under de senaste 50 åren totalt 
förändrat många av våra vardagssysslor och idag påverkas alla människor på jorden av datorer. 
Sannolikt kommer datorn vara en mycket viktig del av samhället under en lång tid framöver. 
Skolan är en institution där undervisning bedrivs. Undervisning kan beskrivas som ett 
förmedlande av kunskaper för att göra en människa redo för att som medborgare leva i ett 
samhälle. Det innebär att skolan inte bara skall förmedla allmänkunskap utan också skall arbeta 
med normer, värderingar och attityder på det personliga planet. Skolan skall bland annat bidra 
till människors sociala uppfostran. Eleverna skall få sådan undervisning att de blir till nytta för 
både hem och samhälle (Imsen, 2000). Att kunna hantera datorer är en av dessa vardags-
kunskaper som samhället idag ställer på sina medborgare (Nilsson, Pålsson, 1998). Internet är 
med sin exponentiella tillväxt utan tvekan det snabbast växande mediet i världshistorien 
(Nilsson, Pålsson, 1998). Den närmast explosionsartade spridning som Internet fick i samband 
med att World Wide Web-konceptet introducerades 1989 var det knappt någon som kunde 
förutspå (Bengtsson, 2000). Enligt den senast publicerade undersökningen av Statistiska 
centralbyrån använder mer än hälften av Sveriges befolkning Internet dagligen. 
Internethantering har blivit en vardagssyssla som samhället anser att medborgare skall kunna 
hantera. Under de senaste åren har digitala verktyg utvecklats med en rasande fart. 
Digitalkamera, mediaspelare och mobiltelefon tillhör standardprodukter för svenska 
medborgare. 

I samband med att dator- och Internetanvändningen ökade uppkom idéer om olika sätt att 
använda informationsteknik i skolan. Redan i slutet av 1960-talet behandlade Sveriges riksdag 
den första motionen om ett framtida behov av att introducera datorteknik i skolan (Riis, 2000b). 
En introduktion av datorer och informationsteknik i skolan har pågått av och till i nära fyrtio år. 
Undersökningar som t.ex. E-learning nordic 2006 och IT i skolan 2006 visar att den attityd som 
de verksamma i skolan har till användning av datorer i undervisningen, så kallad datorstödd 
undervisning, är att den kan ha en positiv effekt på lärande. Tanken att ersätta lärare med 
maskiner är inte ny (Dahland, Holmberg, Tärneberg, 1986) men sedan ett tiotal år sker 
forskningen främst inom området där datorn och människan samspelar (Säljö, 2002). Vi närmar 
oss nu en skola där datorn är ett naturligt inslag. Men för att lärare skall kunna vara verksamma 
i en skola där digitala verktyg används måste de ha den kompetens som krävs. 

I den IT-proposition som lades fram under 1995/96 står det att:  

Målet skall vara att fr.o.m. år 1998 skall samtliga som erhåller examen avsedd för läraryrke ha 
kunskaper om och egna erfarenheter av hur IT kan användas i undervisningen. 

(Proposition 1995/96:125) 

De lärare som är verksamma i skolan och de som i dag utexamineras har inte tillräcklig 
utbildning och träning i att använda den teknik som finns. Detta är inte så konstigt eftersom 
datorn kanske är den största utmaningen för skolan sedan boktryckarkonsten (Säljö, 2002). 
Utvecklingen av lärares digitala kompetens är ett av flera avgörande steg för att nå en 
datorstödd skola. Det är just nu ett av de längsta steg som behöver tas för att nå målet. 
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Syfte 
Med detta examensarbete vill jag undersöka om det är möjligt att med relativt enkla medel höja 
en lärares digitala kompetens. Dessutom vill jag analysera vilka faktorer som påverkar den 
utvecklingen. Studiens syfte motiveras med att de lärare som är verksamma i dag är för dåliga 
på att använda sig av den teknik som finns. Tidigare studier kan sammanfattas i dessa fyra 
exempel. 

Det krävs en utökad fortbildning för att förbättra lärarnas beredskap att undervisa med hjälp av 
datorer (Lindh, 1993, s. 12). 

I dag hittar vi i många skolor elever som är mycket skickligare IT-hanterare än sina lärare 
(Jedeskog, 1998). 

Kompetensen att använda IT på ett pedagogiskt utvecklat sätt är generellt låg och behöver 
höjas. (Bonnevier, Holm, Karlsson, Lennemyr-Winkler, 2004, s. 18) 

Datorer har mer eller mindre dykt upp utan att användarna fått någon adekvat utbildning 
(Lindén, Möller Norén, 2006). 

Alla dessa studier har kommit fram till att den kunskap som lärare har i användning av teknik är 
för låg. I mer konkreta ordalag är syftet med studien att undersöka vilka möjligheter och 
begränsningar en gymnasielärare i fysik har för att utveckla sin digitala kompetens och ge 
läraren förutsättningar att med mitt stöd utveckla ett datorstött lärande. Parallellt sker en 
undersökning av tidigare forskning på området och ett arbete med aktuella nationella och 
internationella attitydundersökningar för att kunna ge en bild av potentialen för utveckling av 
digital kompetens. 

Frågeställning 
Huvudfrågan för examensarbetet har varit hur man gör för att utveckla en lärares digitala 
kompetens och frågan om vilka faktorer som påverkar den utvecklingen. Naturligt följer då 
frågor om vilken påverkan en digitalisering av skolan har för läraren och skolans villkor för 
lärande. 

Den frågeställning som jag besvarar är därmed följande: 

Primärfråga: 

! Vilka faktorer påverkar utvecklingen av en lärares digitala kompetens? 

Sekundärfrågor: 

! Förändras lärandeprocessen av den digitala utvecklingen? 
! Hur påverkas lärares villkor av en digital utveckling av skolan? 
! Hur mottas en digital utveckling av klassrummet hos elever och lärare? 

Det är utifrån dessa frågor jag bygger mitt examensarbete. 

Mina motiv till studien 
Mitt intresse för teknologi och på vilka sätt den kan användas för att underlätta för människan 
har funnits så länge jag kan minnas. Redan som liten skruvade jag isär mina föräldrars 
väckarklocka för att kunna ta reda på hur den fungerade och vid 10 års ålder förstörde jag min 
första dator när jag försökte optimera den. Datorn har trots att jag är född på det tidiga 80-talet 
alltid varit en naturlig del under min uppväxt. Min familj har så länge jag kan minnas haft 
datorer. Min första kontakt med datorer i klassrummet kom på mellanstadiet när mina lärare 
försökte förbättra mina dåliga kunskaper i multiplikation genom att låta mig sitta någon del av 
dagen framför klassrummets dator och öva tabellerna. De hade en idé att jag som var intresserad 
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av datorer skulle lära mig multiplikationstabellen genom att beräkna olika tal som genererades 
av datorn. Detta misslyckades totalt eftersom jag inte tyckte att det var någon skillnad jämfört 
med att räkna tal i en bok. Än i dag måste jag tänka en lång stund innan jag kan svara på vad sju 
gånger åtta blir. 

Hösten 2002 började jag studera på programmet Civilingenjör och Lärare som då var ett helt 
nytt grundutbildningsprogram i samarbete mellan Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) och 
Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). Fem års heltidsstudier ledde fram till såväl en civil-
ingenjörsexamen som en lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan och grundskolans 
senare år. Ämnesområdet matematik kombinerat med antingen fysik, kemiteknik eller IT-
datateknik kunde väljas. Min inriktning har varit matematik och fysik. Genom hela utbildningen 
har verksamhetsförlagd utbildning på bl.a. gymnasieskolor ingått. Det är under studier på 
högskolan och under dess verksamhetsförlagda del som jag har insett i vilken förvånansvärt 
liten utsträckning som datorstödd undervisning förekommer. 

Min ingång till ämnesområdet är inte ifrån den datortekniska sidan även om jag har ett tekniskt 
intresse. Jag är utbildad inom matematik, fysik och lärande och ser det som något positivt att jag 
inte studerat datateknik eftersom jag anser att datorstödd undervisning borde vara en naturlig del 
i all undervisning på 2000-talet. I stället vill jag i mitt examensarbete belysa ämnesområdet ur 
en allmänt teknisk och pedagogisk synvinkel. 

Begreppsförklaring 
I en rapport av detta slag är det nästan alltid ofrånkomligt att använda sig av några centrala 
termer. Därför försöker jag här förklara några begrepp som jag använder. 

Digital kompetens 
Ett centralt begrepp inom tvärvetenskapen IT och lärande är termen digital kompetens. 
Begreppet används tämligen ofta i facklitteratur men jag anser att det ännu inte finns en tydlig 
definition för skolbruk. Detta beror förmodligen på att termen är ny och att den är mycket 
komplex. Europaparlamentet tog under hösten 2006 fram en definition av digital kompetens. De 
anser att  

digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 
IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 
Internet. 

(Europaparlamentet, 2006, s. 20) 

Med början under 2007 arbetar en grupp inom Skolverket med att definiera begreppet, vad det 
innebär och hur utformningen av skolans styrdokument skall påverkas av det. Resultatet av 
denna grupps arbete är ännu inte känt. Jag anser att det inte ännu finns en tillräckligt bra 
definition. Därför har jag konstruerat en arbetsdefinition av begreppet digital kompetens. 
Begreppet kommer från den engelska termen digital literacy. Digital kommer från latinets 
digitus som betyder finger eller tå och anknyter till att räkna med fingrarna vilket kopplas till att 
det rör sig om diskreta storheter. Enligt svenska datatermgruppen är termen digital en som anger 
värden med hjälp av sifferuttryck och är motsats till analog som anger värden som punkter på en 
skala. Literacy kommer från latinets literatus och betyder att någon är bildad. Svenska 
Akademiens ordlista definierar kompetens som tillräcklig skicklighet eller behörighet. Flera 
lyfter också fram literacy som en färdighet. Att en person är digitalt kompetent innebär då att 
personen är tillräckligt kompetent för att kunna använda de digitala verktyg som situationen 
kräver. 
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Enkla medel 
Ett av syftena med detta examensarbete är att visa att det med relativt enkla medel går att höja 
en lärares digitala kompetens. Med begreppet enkla medel menar jag att den skola vars lärare 
vill utveckla sin digitala kompetens inte nödvändigtvis behöver göra en ekonomisk satsning i 
mångmiljonklassen utan att den utrustning som snart standardiserats i klassrummet skall räcka. 
Med enkla medel menas då en dator som kan ha inköpts för mer än ett år sedan, en projektor 
som visar innehållet på datorns skärm så att alla elever i klassrummet kan se det samt några 
enklare programvaror. Till enkla medel kan även räknas digitala kameror som på senare år blivit 
vanliga på svenska skolor. 

Informationsteknik, IT 
Enligt den svenska datatermgruppen är informationsteknik eller IT ett ganska vagt begrepp men 
kan förklaras med att det oftast är utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering 
som avses. 

Informations- och kommunikationsteknik, IKT 
Informations- och kommunikationsteknik, IKT, härstammar inte helt överraskande från 
informationsteknik eller IT. Kommunikation är ett mångtydigt ord som enligt National-
encyklopedin betyder överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater 
men kommer från latinets communica´ tio som betyder ömsesidigt utbyte. I begreppet IKT 
behandlas hur informationsteknik används för att kommunicera. Det är delen av IT som bygger 
på kommunikationen mellan människor som benämns IKT. På engelska blir förkortningen ICT 
och står för Information and Communication Technology. 

Lärplattform 
Learning management system, LMS, eller lärplattform som det också kallas, är en programvara 
som har till uppgift att skapa ett virtuellt klassrum där lärare och elever kan träffas för att 
kommunicera och utbyta information med varandra. Ofta är en sådan plattform webbaserad och 
går att komma åt från vilken dator som helst som är uppkopplad mot Internet. Exempel på 
aktiviteter som man kan använda en lärplattform till är som lärare att sända information till sina 
elever och att föra diskussioner med dem. Det går också att ta emot inlämningsuppgifter och 
göra läxförhör via ett learning management system. En lärplattform kan beskrivas både som ett 
content management system och en online community. Samma plattform kan användas både för 
att publicera material och för att kommunicera. En allmän term för programvara som används 
vid lärande är den engelska termen, Virtual learning enviroment, VLE. En lärplattform, LMS, är 
en undergrupp av program till VLE. Andra undergrupper är Course management system, CMS 
och Learning support system, LSS. Det råder ibland skillnader om termen lärplattform syftar på 
Learning management system eller på virtual learning enviroment. I denna uppsats anses 
lärplattform vara den svenska översättningen av Learning management system, LMS. 

LIKA 
LIKA är ett utvecklingsprojekt som pågår vid de lärarutbildande högskolorna i Stockholm med 
syftet att utveckla IT i lärarutbildningen. I projektet ingår Gymnastik- och idrottshögskolan, 
Stockholms universitet, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Kungl. Tekniska Högskolan. 
Akronymen LIKA står för fyra processer. Dessa är Lärandeprocesser, Informationsprocesser, 
Kommunikationsprocesser och Administrativa processer. 
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Förutsättningar 
Uppdragsgivare för detta examensarbete är KTH Learning Lab, enheten för vetenskaplig 
information och lärande vid Kungl. Tekniska Högskolan. KTH Learning Lab står för utveck-
lingen av den pedagogiska verksamheten vid KTH och ansvarar bl.a. för att KTH har 
kompetens, kurser och utvecklingsprojekt inom didaktik och pedagogik. Learning står för en 
syn på utbildning som ett dynamiskt samspel mellan studenter, lärare, ämne, pedagogik, IT och 
fysisk miljö. Lab står för systematiska experiment, forskning och metodikutveckling.  

Detta är ett examensarbete inom avdelningen för människa- datorinteraktion, skolan för 
datorvetenskap och kommunikation på Kungl. Tekniska Högskolan, KTH. Arbetet har handletts 
av huvudhandledare, Leif Dahlberg, docent vid skolan för datorvetenskap och kommunikation 
på KTH. Examinator var Kerstin Severinson-Eklundh, professor i människa- datorinteraktion. 
Då examensarbete inom programmet Civilingenjör och Lärare har särskilda villkor för att 
uppfylla både kraven för civilingenjörsexamen och lärarexamen har det även funnits en 
biträdande handledare från lärarutbildningen. Det har varit Sirkku Männikkö-Barbutiu, 
utbildningsledare på Lärarutbildningskansliet vid Stockholms universitet.  

Fältstudien har genomförts på Östra Reals gymnasium i Stockholm och det övriga arbetet har 
skett på KTH Learning Lab. 

Rapportens uppläggning 
Arbetet vänder sig främst till personer verksamma inom tvärvetenskapen IT och lärande i 
Sverige. I det ingår såväl skolledare, forskare, lärarstuderande och politiker som elever och 
lärare. Men arbetet kan förhoppningsvis vara givande även för personer som inte är verksamma 
i området. Hela rapporten är skriven på ett sådant sätt att läsaren inte behöver ha några 
förkunskaper inom IT och lärande. 

I kapitlet Introduktion ger jag en allmän introduktion till arbetet. Jag presenterar arbetets syfte 
och den problemställning som jag arbetat efter. För att underlätta för läsaren presenterar jag 
några centrala begrepp som används senare och ger min egen bakgrund till studien för att 
läsaren skall kunna sätta sig in i situationen. I kapitlet Bakgrund presenteras den svenska skolan 
som den ser ut i dag. Fokus ligger också på hur skolan styrs och vilka som ansvarar för olika 
delar. Därefter redogör jag för hur och med vilka metoder som datorn har förts in i skolan från 
att den första motionen om IT i skolan lades fram på slutet av 1960-talet fram till i dag. 
Avsnittet avslutas med att jag presenterar resultat från två nationella och internationella 
attitydundersökningar samt presenterar de attityder som forskare inom IT och lärande har. 
Kapitlet Teori finns till för att ge en orientering i den teoribildning som finns i området. Fokus 
ligger på att presentera allmänna pedagogiska teorier och teorier som använts inom tvär-
vetenskapen IT och lärande. Jag redogör också för teorier kring området människa- 
datorinteraktion. I kapitlet Metod utgår jag ifrån en allmän modell som används för att skapa 
datorprogram. Denna modell anpassar jag sedan för att kunna använda som modell för 
utveckling av en lärares digitala kompetens. Till sist visar jag hur denna modell användes i 
fältstudien. Fältstudien är det praktiska arbete som jag har gjort i denna studie. Jag redovisar 
arbetet med att tillämpa modellen och hur lärare och elever mottog en digitalisering av skolan. 
Kapitlet Analys används för att utveckla problemställningarna. Jag analyserar ifrån tre 
utgångspunkter: fältstudien, lärarens förändrade villkor och lärandeprocessen. De behandlar var 
för sig de tre sekundärfrågorna och tillsammans behandlar de primärfrågan för examensarbetet. 
Slutsats är kapitlet med de konklusioner som jag har med arbetet. Här presenteras svaret på 
problemställningen. Arbetet avslutas med Diskussion. Mina egna tankar kring arbetet och dess 
resultat samt några andra aspekter på IT och lärande finns här. Hela arbetet avslutas med att jag 
ger förslag till vidare arbete som behövs i området. 
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Med rapporten följer också en förteckning över de källor som jag använde mig av i arbetet samt 
ett appendix. I rapportens appendix finns resultatet från de enkäter som jag gjorde med eleverna 
och de intervjufrågor som jag använde mig av vid lärarintervjuer. Alla enkätsvar publiceras inte 
eftersom det inte skall gå att identifiera elever. De svar som jag fick från lärare under intervjuer 
publiceras inte heller av samma anledning. 
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Bakgrund 
I detta kapitel ger jag en bild av skolan som institution, hur ansvarsfördelningen ser ut 
och hur skolan styrs. Jag berättar om hur datorn har förts in i skolan. Slutligen 
redovisar jag resultatet från två stora svenska och nordiska attitydundersökningar till 
IT i skolan och ger några forskares syn på utvecklingen. 

Det svenska skolsystemet 
De obligatoriska och frivilliga skolformerna 
Det svenska offentliga skolsystemet består av två delar. Det finns en obligatorisk del till vilka 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan räknas. Grundskolan är nioårig och är 
obligatorisk för alla barn mellan sju och sexton år. Samer kan få gå i sameskolan vilket är en 
skola med samisk inriktning och motsvarar de första sex åren i grundskolan. Undervisningen 
där sker på svenska och samiska. Specialskolan är till för döva barn eller barn som är gravt 
hörselskadade. Gemensamt för eleverna vid specialskolan är att de har svenskt teckenspråk som 
sitt första språk. Specialskolan omfattar tio läsår och motsvarar grundskolan. Den obligatoriska 
särskolan består av två delar, grundsärskolan och träningsskolan. I grundsärskolan går barn med 
lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som i grundskolan men varje 
elev har en individuell studieplan där ämnenas innehåll anpassas efter varje elevs förutsätt-
ningar. I träningsskolan sker utbildningen inte i ämnesform utan ges i stället inom fem ämnes-
områden vilka är: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och 
verklighetsuppfattning.  

Den andra delen av den svenska skolan är de frivilliga skolformerna. Dessa är förskoleklassen, 
gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Förskoleklassen är en frivillig skolform som alla 
barn skall erbjudas från det året då de fyller sex år. Förskoleklassens uppgift är att förbereda 
elever för sin grundskoleutbildning. Gymnasieutbildning är en treårig fortsättningsutbildning 
som elever som avslutat grundskolan har rätt att gå. Den är organiserad i program. Gymnasie-
särskolan är utbildningen som motsvarar gymnasieskolan men är till för utvecklingsstörda 
elever. Även i gymnasiesärskolan är utbildningen organiserad i program. Gymnasiesärskolan är 
fyraårig. Vuxenutbildningen består av den grundläggande vuxenutbildningen och gymnasial 
vuxenutbildning. Dessa motsvarar grundskolan och gymnasieskolan men ges för vuxna. 
Därutöver finns Särvux som ges för vuxna med särskilda behov och Svenskundervisning för 
invandrare (SFI). Övriga skolverksamheter är förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, 
folkhögskolan, kvalificerad yrkesutbildning samt högskola/universitet. 

Mer än två miljoner svenskar har skolan, förskolan, vuxenutbildningen eller den högre 
utbildningen som sin dagliga arbetsplats, antingen som lärare eller elev (Riis, 2000a). Av dessa 
går ca en miljon i grundskolan och ca 350 000 personer går i gymnasieskolan. 

Ansvar och styrning av det offentliga svenska skolsystemet 
Centralt i den svenska skolan är sedan drygt tio år att den skall vara en helt målstyrd verksamhet 
där varje enskild lärare har stor frihet att välja arbetssätt och delvis även innehåll i 
undervisningen. Vidare betonas i de nuvarande läroplanerna mycket starkt att det är eleven och 
dennes lärande som hela skolans verksamhet skall utgå ifrån (Riis, 2000a). De nu gällande 
läroplanerna är: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) och Läroplan för Förskolan (Lpfö 98). De antogs år 1994 respektive år 
1998. Det målstyrda systemet fungerar så att riksdagen och regeringen fastställer mål och ramar 
för skolväsendet och ger sedan kommunerna huvudansvaret för skolan. Skolan styrs av 
skollagen vilken fastställs av riksdagen. Den nu gällande skollagen betecknas SFS 1985:1100. I 
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den ges nationella mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet. Det finns också ett flertal 
förordningar som styr skolan. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund, grund-
läggande riktlinjer och mål. Målen delas i Lpo94 och Lpf94 upp i två grupper. Dels i mål som 
skolan skall sträva mot att eleverna når under utbildningen, dessa kallas strävansmål. Den andra 
gruppen kallas uppnåendemål och anger de mål som eleverna minst skall uppnå när de lämnar 
skolan. Skolan är ansvarig för att ge eleverna möjlighet att kunna uppnå målen. 

Gymnasieskolan 
Den svenska gymnasieskolan är en frivillig skolform som kommunerna är skyldiga att erbjuda 
alla elever som avslutat grundskolan. Gymnasieskolan består av nationella program, specialut-
formade program och individuella program. Det finns för närvarande sjutton nationella 
gymnasieprogram och alla omfattar tre års studier. De nationella programmen är: Barn- och 
fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Energiprogrammet, Estetiska program-
met, Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, 
Hotell- och restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Livsmedelsprogrammet, Mediepro-
grammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Sam-
hällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Kommunerna kan också inrätta special-
utformade program. Samtliga nationella program innehåller åtta gemensamma kärnämnen. De 
är Svenska/svenska som andraspråk kurs AB, Engelska kurs A, Samhällskunskap kurs A, 
Religionskunskap kurs A, Matematik kurs A, Naturkunskap kurs A, Idrott och hälsa kurs A 
samt Estetisk verksamhet. Programmen får sin egen profil genom de så kallade 
karaktärsämnena. Alla nationella program består av 2500 gymnasiepoäng. Av dessa ges 750 
gymnasiepoäng i olika kärnämnen och resterande är karaktärsämnen (där 100 gymnasiepoäng 
ägnas åt ett projektarbete). I tretton av programmen skall minst femton veckor av utbildningen 
ges som arbetsplatsförlagd utbildning. De som inte omfattas av kravet på arbetsförlagd 
utbildning är de estetiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska programmen. 

Utöver skollagen styrs gymnasieskolan av flera förordningar, den viktigaste är läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf94). Det är med dessa som riksdag och regering på nationell nivå 
styr gymnasieskolan. Det är också regeringen som beslutar om vilka nationella program som 
skall finnas, vilka mål dessa skall ha samt inriktningar och gemensamma ämnen. Detta görs i 
Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program, SKOLFS 
1999:12. Den myndighet som styr gymnasieskolans mål tillsammans med regering och riksdag 
är Skolverket. De skall förutom att ange dessa mål även informera och granska skolornas 
verksamhet. Skolverket tar fram och beslutar om kursplaner och betygskriterier för gymnasie-
skolan och ger allmänna råd till kommuner och skolor. Till varje nationell kurs som ges i 
gymnasieskolan skall det finnas en kursplan antagen av skolverket. I den skall syfte, mål och 
betygskriterier ingå. Det är också Skolverket som beslutar om nya friskolor och bidrag till 
dessa. I varje kommun finns det en organiserad politisk instans som ansvarar för kommunens 
gymnasieutbildning. Denna instans skall driva gymnasieskolan så den arbetar efter den 
nationella styrningen och de ansvarar för att alla mål uppnås. För att kunna göra detta får varje 
kommun i uppdrag att fördela resurser. Återkopplingen från kommunerna görs genom en 
kvalitetsredovisning som varje gymnasieskola är skyldig att upprätta varje år. 

Datorn i skolans historia 
Historien om datorn i skolan har en längre historia än man vanligen tror. Den första motion i 
Sveriges riksdag som handlade om nödvändigheten av att förr eller senare introducera datortek-
niken i skolan lades fram i slutet av 1960-talet (Riis, 2000b). Eftersom i stort sett all utveckling 
har bedrivits i projektform handlar datorn i skolans historia om olika IT-projekt. 

I början av 1970-talet fick Skolöverstyrelsen, SÖ, i uppdrag att inleda försöksverksamhet med 
datorn i skolan. Skolöverstyrelsen var den centrala myndighet som styrde skolorna i Sverige 
från 1920 till 1991 då den ersattes av Skolverket. Försöksverksamheten inleddes 1973 och 
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slutrapporterades sju år senare (Skolöverstyrelsen, 1980). Projektet som fick namnet Datorn i 
skolan, DIS, genomförde sitt arbete under tre huvudrubriker. 

! Undervisningen om datorer och datorers användning i samhället – datalära. 
! Användningen av datorer i skolan för att modernisera undervisningen t.ex. användning 

som räknetekniskt hjälpmedel – ämnesknuten datoranvändning. 
! Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel – datorstödd undervisning. 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 1) 

De tre punkterna brukar ofta sammanfattas som undervisning om, med och av datorer. Enligt 
Jörgen Lindh som doktorerat i datorstödd undervisning var DIS det första stora projektet inom 
IT i skolan och det lade grunden till skolans datorisering. Lindh anser att man fortfarande  
tydligt kan se den prägel som DIS-projektet satt på datoranvändningen i skolan (Lindh, 1993). I 
det handlingsprogram som Skolöverstyrelsen publicerade i samband med att DIS-projektet 
slutrapporterades sammanfattade man de slutsatser och förslag som Skolöverstyrelsen ville 
förmedla med stöd av data från DIS. I handlingsprogrammet lyfte de fram tre faktorer som 
Skolöverstyrelsen ansåg skulle vara riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

! Grundläggande lärarutbildning. 
! Lärarfortbildning. 
! Arbete med programvaror och datorutrustning. 

Skolöverstyrelsen (1980) ansåg att lärarutbildningen behövde förnyas inom de områden som rör 
datalära och datoranvändning samt att det behövdes avsättas resurser för att genomföra fortbild-
ning av de lärare som berördes av införandet av datorer i skolan. Man tryckte också mycket 
tydligt på att det behövdes en kartläggning av behovet av programvara och datorutrustning. 
Skolorna behövde också få stöd vid inköp av datorutrustning och hjälp vid inköp eller egenut-
veckling av datorprogram. 

Under 70- och 80-talet drevs flera projekt angående användningen av datorer i skolor. Av dessa 
anses PRINCESS, PRODIS, TUDIS, DPG och DOS tillsammans med DIS-projektet vara de 
viktigaste (Lindh, 1993). PRINCESS står för Project for research on interactive computerbased 
education systems. Det projektet drevs av CLEA (Computerbased Learning environments) och 
var förlagt till Institutionen för ADB vid Stockholms universitet, senare institutionen för data- 
och systemvetenskap. Förkortningen ADB står för automatisk databehandling. Det som 
PRINCESS-projektet gjorde var att studera användningen av datorstöd vid dataterminaler och 
man försökte ta fram olika arbetssätt vid arbete med datorer. PRINCESS-projektet var aktivt 
samtidigt som DIS-projektet så inom DIS-projektet förekom inget utvecklingsarbete inom 
datorstödd undervisning. I stället följde de verksamheten vid PRINCESS. Nästa större projekt 
efter DIS-projektet kallades PRODIS och TUDIS. PRODIS som står för programvara och 
datorutveckling i skolan följde direkt på DIS-projektet. Projektet byggde till mycket stor del på 
DIS och främst en särskild utredning om programvara eftersom utvecklingen gick så väldigt 
snabbt på det området då. Med PRODIS kom en standard för svenska undervisningsprogram. 
Denna standard byggde på att användaren, eleven, skulle vara ett subjekt och inte ett objekt som 
blir styrt av datorn (Axelsson, 2000). Efter PRODIS följde TUDIS som även det var en 
utvikning från DIS. TUDIS står för teknikupphandling i skolan och gick ut på att ta fram en 
dator som var specialanpassad för den svenska skolan: COMPIS (Computer in school). Det togs 
också fram ett specialanpassat programmeringsspråk, COMAL (Common algorithmic 
language). TUDIS-projektet är ett av de få projekt som man tydligt kan säga har misslyckats. 
Detta berodde på att datorn COMPIS blev kraftigt försenad och redan vid introduktionen var 
kraftigt föråldrad (Lindh, 1993). De krav som hade satts upp på en anpassad dator och ett 
programspråk var att de skulle vara användarvänligt, ha hög interaktionsgrad och vara mycket 
användbart uppfylldes inte. Flera dåtida lärare och elever hade mycket negativa erfarenheter av 
COMPIS och COMAL (Farkell-Bååthe, 2000). 

I 1980 års läroplan för grundskolan skrevs datalära in som ett huvudmoment i kursplanen för 
matematik på högstadiet (Riis, 2000b). Under läsåret 1984/85 gjorde riksdagen en satsning på 
ämnet datalära i skolans högstadium. Mål sattes upp på att cirka 80 timmar skulle ägnas åt 
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datalära och 60 miljoner kronor satsades. Dessa medel skulle användas till inköp av datorutrust-
ning. Staten ställde flera krav på kommunerna för att de skulle få ekonomiskt bidrag. Varje 
kommun var tvungen att göra en lika stor ekonomisk satsning som den de fick från staten. Det 
skulle också finnas en plan för kommunens datorutveckling som inkluderade en uppbyggnad av 
undervisningen och en satsning på lärarutbildning. Projektet skulle vara i tre år men förlängdes 
med ett extra år. Även denna satsning misslyckades i den meningen att varken kravet om 
undervisningens längd på cirka 80 timmar eller kravet på innehåll uppfylldes. Gällande antalet 
timmar låg intervallet på mellan 10 och 35 timmar på många skolor (Lindh, 1993). Under 1980-
talet fortsatte utvecklingsprojekten. Dataprogramgruppen, DPG, arbetade med att ta fram lämp-
lig programvara för skolan under åren 1985-88. Nästa större projekt var DOS, Datorn och Sko-
lan. DOS var ett samlande projekt där man försökte samla upp erfarenheterna från tidigare pro-
jekt och välja fokus inför framtiden. DOS delade in arbetet i tre områden: centralt, regionalt och 
lokalt utvecklingsarbete. Men trots dessa mångtaliga projekt drar ändå Lindh följande slutsatser 
under hösten 1988. 

! Vetskapen om hur datorn ska utnyttjas pedagogiskt är små. 
! Målen med dataundervisningen upplevs oklara av de flesta lärare och elever. 
! Datakunskaper är generellt sett ringa bland lärare. 
! Det finns många problem att övervinna för att nå en bra dataundervisning. Jag tänker 

inte enbart på tekniska, lokal- och schemaläggningsproblem utan främst på de 
pedagogiska problemen. 

(Lindh, 1993, s. 25) 

Alla dessa slutsatser skulle lika gärna kunna ha dragits i dag. Under den första halvan av 1990-
talet hände ganska lite inom området datorutveckling i skolan. Det gjordes några mindre studier. 
Bland annat hade det visat sig att utvecklingsarbetet hade stannat av så snart de ekonomiska 
bidragen inte längre kom (Riis, 2000b).  

Nästa stora händelse var år 1994 då stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-
stiftelsen, bildades. Detta gjordes i och med att riksdagen avskaffade systemet med löntagar-
fonder och bildade ett antal stiftelser i stället. KK-stiftelsen tilldelades 3,6 miljarder kronor för 
att kunna ge stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv och universitet, 
högskolor och institut. De fick också i uppdrag att stödja forskning inom särskilda profilområ-
den vid de nya universiteten och högskolorna och främja informationsteknologi. Redan hösten 
1994 gjorde stiftelsen en satsning på ca en miljard kronor. (Riis, 2000b) Fram till år 2005 har 
över 2 miljarder delats ut i IT-stöd. Dessa har fördelats på cirka 3000 olika projekt inom 
förskola, grundskola och gymnasium. Den i särklass största satsningen på IT i skolan som har 
gjorts hittills är ITiS-projektet. ITiS står för IT i skolan. Till detta projekt avsatte riksdagen 1,5 
miljarder kronor varav 1,3 miljarder var satsningar på teknikstöd och resterande pengar gick till 
kompetensutveckling av de 70 000 lärare som ingick i projektet. Det innebar att mer än hälften 
av Sveriges alla lärare var involverade i ITiS. Projektet pågick i 2,5 år. När ITiS-projektet 
avslutats framkom i utvärderingar att de som deltagit i projektet bland annat diskuterat sin egen 
undervisning och om att begreppet lärande. De trodde att det begreppet kommer förändras i takt 
med ökad användning av IT i skolan. Den nationella utvärderingen av IT i skolan visar att IT i 
skolorna har en god potential och bland problemen nämns ett lågt stöd från skolledare och att 
eleverna inte involverats i projektet i den grad som önskades. Utvärderingen visar 
sammanfattande att ITiS var ett initiativ till ökad användning av IT i skolan och att lärare har 
fått ett förändrat synsätt till användningen av IT i pedagogiskt arbete. (Tebelius, Aderklou, 
Fritzdorf, 2003). I närtid har en satsning gjorts för att stärka IT i lärarutbildningen. KK-stiftelsen 
meddelade att de under 2005 skulle satsa en summa på 100 miljoner kronor under en 
tioårsperiod. Det är med stöd av dessa medel som LIKA-projektet, som presenterats tidigare, 
finansierats. 

I dag finns det i huvudsak tre statliga myndigheter som driver frågor gällande IT i skolan: 
Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 
och Centrum för flexibelt lärande. Myndigheten för skolutveckling har som uppgift att stödja 
kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Det är denna myndighet som 
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i dagsläget är statens nationellt ansvariga för arbetet med IT i skolan. De driver också egna 
projekt som t.ex. skoldatanätet, multimediabyrån och PIM. PIM står för praktisk IT- och 
mediakompetens och är ett försök till att utveckla lärares användning av informationsteknik i 
skolan. En annan myndighet som arbetar med IT i skolan är Myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning, NSHU. Den bildades i januari 2006 för att arbeta med 
utveckling av högre utbildning där arbete med IT-stödd distansutbildning ingår. NSHU står 
exempelvis bakom Nätuniversitetet som är en samlingsplats för högskolestudier på distans. Den 
tredje myndigheten är Centrum för flexibelt lärande, CFL. Den bildades i januari 2002 och 
arbetar med att ge förutsättningar för livslångt lärande. Myndigheten fokuserar på utveckling av 
flexibelt lärande främst inom vuxenutbildning och folkbildning. De har försökt bygga upp en 
kursbank kallad Kursnavet där lärare kan ta del av och dela med sig av digitala lärresurser. Den 
1 november 2007 lämnades en skolmyndighetsutredning till regeringen. Den föreslår att det 
tiotalet myndigheter som i dag verkar i skolområdet skall bli tre: Skolinspektionen, Skolverket 
och Myndigheten för specialpedagogik. Om detta förslag beslutas kommer alla tre ovan 
beskrivna myndigheter läggas ner. Enligt utredningen kommer ansvaret för IT i skolan 
fokuseras till Skolverket. Annan verksamhet inom området kommer att utvecklas kommersiellt. 
(Skolmyndighetsutredningen, 2007) 

Under införandet av datorer i den svenska skolan har fokus varit på att det är eleven som skall 
styra användningen av datorer och inte tvärtom. Denna åsikt hade redan Skolöverstyrelsen 
(1980) och den har sedan följt utvecklingen fram till i dag (Riis, 2000b). Ståndpunkten skiljer 
Sverige från andra länder där fokus i utvecklingen snarare har legat på att utveckla undervisande 
program där eleven inte är aktiv (Lindh, 1993). Dock så är jag inte säker på att den åsikten som 
de styrande hade om elevfokus uppfylldes i verkligheten. Sedan åttiotalets början har 
användningen av datorer förutspåtts medföra en revolutionär förändring av skolan (Pedersen, 
2000a). Men ett av problemen är att det är mycket svårt att mäta effekterna av satsningar på IT 
(Lindh, 1993). Förutom dessa IT-projekt har det funnits några andra satsningar. Bland annat 
tillsatte regeringen en IT-kommission under våren 1994 som arbetade med att främja 
användning av informationsteknologi i Sverige. Den lämnade t.ex. förslag på åtgärder för IT-
användningen i skola och kommun. IT-kommissionen föreslog också en komplettering av 
läroplanerna avseende IT-frågor (Tebelius et al., 2003). Det historiska perspektivet på datorn i 
skolan kan sammanfattas som en utveckling i projektform. Även om det har funnits en 
grundverksamhet så har utveckling i stort sett bara skett i form av projekt. Detta ledde till att 
utvecklingen skedde gradvis i takt med projekten i stället för kontinuerligt. Utvecklingen gick 
mycket trögt i början och flera projekt ansågs ha misslyckats. Men med facit i hand kanske det 
var bra att utvecklingen inte gick snabbare eftersom skolan i så fall skulle komma före 
samhällets datorutveckling. Om alla tidiga projekt hade lyckats hade de kanske lett till en 
misslyckad skola. Projekten hade under 1970- och 1980-talet nästan uteslutande namn som 
inkluderade ordet ’dator’ och övergick på 1990-talet till att innehålla ordet ’IT’. Sedan cirka 10 
år tillbaka används i stället ordet IKT. Övergången från begreppet dator till IT beror på en insikt 
att utvecklingen handlade om mer än bara maskinen. Det nya med IKT var just bokstaven K 
som står för kommunikation. På 1990-talet uppmärksammades möjligheterna till 
kommunikation via Internet (Riis, 2000a). 

Efter en genomgång av den verksamhet som lett till utvecklingen av IKT kan konstateras att 
IKT har kommit för att stanna. Det går att dra flera paralleller med utveckling i andra områden. 
Elektriciteten är en sådan verksamhet som utvecklats tidigare och i dag ses som ett naturligt 
inslag i samhället. IKT har det gemensamt med elektriciteten att det är en generell teknik, 
användbar i ett mycket stort antal sammanhang (Riis, 2000b). Ett annat exempel är alfabet-
iseringen av Sverige. 

Attityder till IT i skolan 
Under de senaste åren har det skett en revolution av tekniska hjälpmedel som kan verka som 
stöd i undervisning och lärande. Den svarta tavlan och overheadapparaten har kompletterats 
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med allahanda tekniska stöd för dynamisk förmedling av kunskap samt en starkt förbättrad 
plattform för kommunikation. En väletablerad syn på introduktionen av nya tekniker är den som 
Larry Cuban (1986) lanserade i boken Teachers and Machines. The Classroom Use of Techno-
logy Since 1920 som har citerats av Pedersen (2000a), Farkell-Bååthe (2000) m.fl. Cuban anser 
att det finns ett tydligt mönster som uppstår när ny teknik förs in i skolan. I Pedersens version 
ser mönstret ut så här. 

Steg 1:  En ny teknik ser dagens ljus som helt väntas förändra skola, undervisning och 
lärarroll. Allmän glädjeyra bland tekniska experter, utbildningsadministratörer och 
progressiva pedagoger. Lärare i allmänhet mer avvaktande. 

Steg 2: Vetenskapliga studier demonstrerar den nya teknikens effektivitet. 

Steg 3:  Undersökningar visar att tekniken inte alls används så mycket eller på det sätt som 
det var tänkt. 

Steg 4:  Period av ”teacher-bashing”; kritik mot trångsynta och konservativa lärare som 
vägrar använda modern teknik i sin undervisning. 

Steg 5:  Den nya tekniken har blivit ett hjälpmedel bland andra i skolan. 

Steg 6(1): En ny teknik ser dagens ljus som helt väntas förändra skola, undervisning och 
lärarroll. Osv. 

(Pedersen, 2000a, s. 17-18) 

Med den sjätte punkten avses att när en teknik accepterats kommer snart en ny och mönstret 
upprepas. Detta mönster följde introduktionerna av både radio och TV i skolan. Dock så är jag 
inte övertygad om att övergången från det fjärde till det femte steget har skett fullt ut tidigare. I 
stället har upptäckten av nya tekniker skett utan att tidigare tekniker har accepterats. Vad finns 
det då för attityder till IT i skolan? En studie som undersökt denna fråga är den som 
presenterades i Rambøll Managements studie E-learning nordic 2006. Det var den första 
samnordiska studien som gjorts med fokus på IT:s inverkan på undervisning. Studien var ett 
samarbete mellan den finska Utbildningsstyrelsen, den svenska Myndigheten för 
skolutveckling, det norska Kunnskapsdepartementet och det danska Undervisningsministeriet. 
Studien genomfördes och analyserades av det danska företaget Rambøll Management. Mer än 
8000 elever, lärare, rektorer och föräldrar i grund- och gymnasieskolorna deltog i studien som 
pågick från augusti 2005 till januari 2006. Dessa har förmedlat sina personliga upplevelser av 
effekterna av IT i skolan via en webbaserad enkätundersökning. Dessutom har tolv skolbesök 
gjorts. Syftet med deras studie var att studera effekterna av IT på undervisning inom tre huvud-
områden. 

! Elevernas prestationer. 
! Undervisningsaktiviteter och inlärningsprocesser. 
! Kunskapsutbyte, samarbete mellan hem och skola. 

Deras resultat var att respondenterna anser att IT har en positiv effekt på skolans övergripande 
mål, nämligen att förbättra elevernas inlärning. De drog också slutsatsen att möjligheterna som 
IT erbjuder i skolan då inte utnyttjades fullt ut. I den positiva effekten nämndes saker som att IT 
bidrog till möjligheterna med en mer individanpassad undervisning där eleverna får större 
fokus. Användandet och effekten var oregelbunden och ju mer IT användes i skolan desto större 
var de positiva effekterna. Ofta hade möjligheterna med IT inte utnyttjats fullt ut. Flera exempel 
fanns på skolor där t.ex. en klassuppsättning av bärbara datorer köpts in för att sedan ligga 
ouppackade i ett förråd i flera år. Många skolor hade köpt in en lärplattform utan att sedan 
använda den. Andra slutsatser som Rambøll Management drog var att någon särskild inverkan 
på användandet av IT genom lärarens kompetensutveckling inte kunde spåras. De tror att detta 
beror på att satsningarna inte har varit tillräckligt systematiska och strategiska. Vidare ansåg 
man inte att IT hade revolutionerat undervisningsmetoderna och att även om två av tre lärare 
hade deltagit i kompetensutveckling på IT-området under de tre senaste åren var det bara en av 
tre som kände sig säkra på området. Det fanns inte heller någon skillnad i användningen av IT i 
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skolor där man genomfört projekt jämfört med skolor där man inte genomfört projekt. Studien 
visade i stället att IT-utvecklingen på skolorna drevs av några få eldsjälar. Skolledningarna tog 
inte ett tillräckligt stort ansvar vilket beror på att den genomsnittlige rektorn själv inte hade den 
kompetens som krävdes för att leda en IT implementering. Då undersökningen genomfördes var 
i alla fall stationära datorer och Internet fast förankrat i skolan och nyare teknologier som 
digitalkameror, chattar, bloggar, mobiltelefoner höll på att få fotfäste. Ett problem med Rambøll 
Managements undersökning är att deras data till stor del kommer från webbaserade 
undersökningar. Detta kan ha lett till att deras resultat är mer positivt till IT än genomsnittet. Jag 
tror att personer med goda IT kunskaper och som är positivt inställda till IT förmodligen är mer 
benägna att svara på en undersökning som görs via datorer än personer som är negativt inställda 
eller har låga kunskaper om IT. 

En annan undersökning gällande attityden till IT i skolan är den som KK-stiftelsen gör vartannat 
år. Den senaste gjordes år 2006 och heter IT i skolan – attityder, tillgång och användning. I 
undersökningen deltog 1200 lärare och 600 rektorer på grund- och gymnasieskolor samt 1200 
gymnasieelever. Undersökningen gjordes genom cirka 3000 telefonintervjuer i augusti och 
september 2006. KK-stiftelsens studie visade att det fanns en bred majoritet bland både lärare 
och elever som upplevde en stor pedagogisk nytta med att använda IT i skolarbetet. Nästan tre 
av fyra lärare ansåg att IT ökade möjligheterna för tid- och rumsanpassning av studierna. 
Gymnasielärare upplevde en större nytta med IT i skolan än grundskollärare. Skolledarna var 
den grupp som var mest positiva och lärarna den grupp som var minst positiva. Nästan alla 
skolledare (94 procent) hade en positiv inställning till att använda IT i undervisningen medan 83 
procent av lärarna var positiva. Bland eleverna var 89 procent positiva. Av de fördelar som 
framkom i undersökningen av användning av IT i skolan var det viktigaste att man måste kunna 
IT i dagens samhälle. Den följdes av att IT underlättar kommunikationen och att IT bidrar till en 
mer varierad och roligare undervisning samt att den tilltalar dagens ungdomar. I det avsnittet 
som behandlade de hinder som sågs med IT i skolan lyftes problem med krånglande teknik och 
problem med att få fram teknisk support. Man talade också om att tillgängligheten var dålig. 
Lärarna var den grupp som i störst utsträckning såg hinder med IT-utvecklingen. De lyfte bland 
annat fram problem med att de hade för låg kompetens, för dålig utrustning och för få datorer. 
Trots detta ansåg hälften av lärarna att de hade tillräckliga IT-kunskaper och eleverna ansåg att 
sju av tio lärares IT-kunskaper var tillräckliga. Även här var andelen som ansåg att de hade 
tillräckliga kunskaper högre bland gymnasielärare än bland grundskollärare. Två av tre lärare 
var också nöjda med de kunskaper som de fått när de läste till lärare. Under 2006 hade samtliga 
skolledare och sju av tio lärare tillgång till datorer i skolan och åtta av tio lärare använde datorer 
utanför skolan. På lektionstid var det vanligare att eleverna använde datorer än att läraren gjorde 
det. Det var också de lärare som var äldre än 55 år som använde dator mest på lektionstid. Var 
femte lärare använde inte alls datorer under lektionstid. De flesta lärare trodde också att lärarens 
roll hade förändrats i samband med IT-utvecklingen. En av tre lärare ansåg att det inte fanns 
någon tydlig plan eller strategi för hur IT skulle användas på deras skola. Den andelen hade 
tydligt ökat sedan den undersökning som KK-stiftelsen gjorde år 1999. 

I samband med datorns intåg i skolan har det växt fram ett forskningsområde kring tvärveten-
skapen IT och lärande. De flesta forskare är i grunden positiva till utvecklingen men de är mer 
försiktiga än vad de verksamma i skolan enligt E-learning nordic 2006 och IT i skolan 2006 
verkar vara. IKT ses ofta som lösningen på ett stort antal av, för att inte säga alla, skolans 
pedagogiska problem (Pedersen, 2000b). I det forskningsfält som växt fram har i huvudsak 
diskussionerna kring IT-utvecklingen utgått ifrån frågan om man faktiskt lär bättre med datorer 
(Stigmar, 1997, Farkell-Bååthe, 2000). Man är också kritiska till den fokuseringen på en av de 
tre punkter som Skolöverstyrelsen (1980) lyfte fram under projektet datorn i skolan. Man har 
fokuserat för mycket på undervisning om datorer och glömt bort undervisningen med och av 
datorer (Farkell-Bååthe, 2000). Forskningssfären lyfter tydligt fram en brist man anser utveck-
lingen haft i att man har varit allt för teknikfokuserade och inte tänkt på den pedagogiska 
aspekten (Jedeskog, 1998). Farkell-Bååthe (2000) skriver att fokus har legat för mycket på 
teknologi och att lärandeprocessen har glömts bort. 
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Den pedagogiska delen med den praktiska användningen av IT i det dagliga arbetet och 
inlärningsprocessen har ej uppmärksammats tillräckligt. Ej heller har man tagit hänsyn till 
lärares och lärarstuderandes nödvändiga behov av utbildning om datorn som inlärningsresurs. 

(Farkell-Bååthe, 2000, s. 64-65) 

Teknologi är viktigt för elevernas lärande men inte tillräckligt för att lära sig något. Den 
pedagogiska och didaktiska organisationen är också avgörande (Lindwall, Lindström, Bernhard, 
2002). Ansvaret för detta får politiker och skolledare. Man anser att de fokuserar för mycket på 
underhåll och införskaffande av datorutrustning. Detta sägs bero på att de har bristfälliga 
kunskaper om hur tekniken kan användas i undervisningen. Därför vågar de inte ta tag i frågan 
om hur man får en fungerande undervisning med datorer. (Nissen, Riis, Samuelsson, 2000, 
Lindh, 1993) Utvecklingen drevs och drivs i stället av lokala eldsjälar (Farkell-Bååthe, 2000).  

Eftersom det inte finns några som helst belägg för att undervisningen automatiskt blir bättre för 
att man använder IT så måste det i utvecklingen av IT i skolan finnas ett tydligt fokus på att det 
är skolan som skall utvecklas genom att IT används och inte tvärt om (Lindh, 1993). Införandet 
av IT i skolan måste följa denna sentens, formulerad av Ulla Riis. 

Skolutveckling med IT, inte IT med skolutveckling. 

(Riis, 2000a, s. 38) 
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Teori 
I kapitlet beskrivs teoribildning inom IT och lärande, pedagogiska teorier och 
människa- datorinteraktion. Fokus ligger på tvärvetenskapen mellan IT och lärande 
samt de pedagogiska teorier som påverkar dagens skola. 

IT och Lärande 
De stora satsningar som gjorts på IT i skolan de senaste åren har följts av flera omfattande 
arbeten om hur IT påverkar lärande i olika avseenden. Det finns ett stort behov av teoribildning 
kring IT och lärande och vi befinner oss tidigt i teoribildningen (Lindh, 1993). Fortfarande är 
teorin mycket begränsad och bör fortgå under lång tid framöver.  

Tvärvetenskapen 
Arbetet med IT och lärande beskrivs ofta som ett tvärvetenskapligt område med de möjligheter 
och problem som ett sådant har. Att ett område är tvärvetenskapligt innebär att flera traditionella 
vetenskapliga områden möts. Dessa möten kan ske i områden som de har gemensamt eller som 
gränsar till de båda. Termen datorstödd undervisning ses som snittet i ett venndiagram mellan 
informatik och pedagogik (Lindh, 1993, s.39). 

 

Datorstödd 
undervisningInformatik Pedagogik

 
Figur 1: Datorstödd undervisning kan ses som en snittmängd av informatik och pedagogik. 

Informatik är det vetenskapliga område som studerar användningen av informationsteknik och 
hur en sådan bör vara utformad och användas. Informatik kallades tidigare för administrativ 
databehandling (ADB) vilket jag talat om i avsnittet om datorn i skolans historia. Pedagogik är 
det vetenskapliga område som studerar uppfostran, undervisning och lärande. Ett venndiagram 
som använts i figuren är en illustrationsform som ofta används inom mängdlära för att visa 
samband mellan olika mängder. Dessa diagram kan tillsammans med koncepten snitt och union 
förklara olika samband. Om datorstödd undervisning ses som snittet mellan informatik och 
pedagogik så betyder det att det vetenskapliga området datorstödd undervisning består av de 
delar av informationsteknik och pedagogik som är gemensamma. Detta område är det där datorn 
används i undervisningssammanhang. 

Programvara 
Det räcker inte med att ha en dator som fungerar. Man måste ha en bra meningsfull programvara 
också. En dator utan vettiga program och användningsområden är inte mycket mer än ett ganska 
otympligt anteckningsblock (Lindén, Möller-Nordén, 2006). Med en meningsfull programvara 
kan däremot datorn vara ett kraftfullt hjälpmedel för elevens lärande.  

Jörgen Lindh (1993, s. 128) har gjort en modell för klassificering av olika programvara. 
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Många 
undervisnings-
tillfällen

Användningsfrekvens

Undervisande
program

Verktygs-
program

Drillprogram Lektions-
program

Användarens rollAktivPassiv

Få
undervisnings-
tillfällen

 
Figur 2: Klassificering av programvaror. 

I denna modell beskrivs fyra olika typer av programvara. Det är drillprogram, lektionsprogram, 
undervisande program och verktygsprogram. Drillprogram är de som bygger på intensiv och 
repetitiv träning. Ett exempel på ett sådant program är ett där två tal syns på dataskärmen och 
användarens uppgift är att multiplicera dessa och skriva in produkten. Om svaret är fel får 
användaren ett nytt försök och om svaret är rätt får man två nya tal. Lektionsprogram kallas de 
program som används för att återge eller simulera olika saker eller företeelser. Till exempel kan 
en animation som visar hur solenergi omvandlas till elström användas som lektionsprogram. 
Undervisande program innehåller ett större område än ett lektionsprogram och kan därför 
användas under en längre tid. Det kan till exempel vara ett program som behandlar ett avsnitt 
om procent. I ett undervisande program liknar den roll datorn får rollen som lärare. 
Verktygsprogram är de som kan användas många gånger och där användaren är aktiv. Till dessa 
hör ordbehandlare, databashanterare och räkneprogram. Dessa program är de vanligast 
förekommande. (Lindh, 1993, 1998) 

Ett av de tidiga projekten för att utveckla programvaror för undervisning som genomfördes var 
Viksjöprojektet. Under 1984-1986 gjorde Järfälla skolstyrelse, dataföretaget IBM och 
bokförlaget Natur och Kultur tillsammans en treårig satsning. Mer än 25 programpaket 
utvecklades och man kom fram till några krav som man ansåg att programvaror för skolbruk 
skulle uppfylla. 

1. Vara lätta att använda. 
2. Ha klara instruktioner. 
3. Uttnyttja grafik. 
4. Gärna uttnyttja färg. 
5. Ha kommando på svenska. 
6. Ha samma kommando för samma operationer (utnyttja vedertagen standard). 
7. Vara interaktiva (dialog elev-dator var viktig). 
8. Omfatta mer än en lektion. 
9. Tillföra undervisningen något som man inte lika gärna kan göra utan dator. 

(Farkell-Bååthe, 2000, s. 67) 

Även om kraven är mer är 20 år gamla är de fortfarande i högsta grad aktuella vid framtagande 
av programvaror för skolbruk. I dag konstrueras program ofta i små delar. Dessa kallas för 
lärobjekt och består av ett litet avgränsat stycke. Lärobjekten kan sedan varje lärare kombinera 
och skapar därigenom sin egen modul (Kågström, 2003). På det viset skapar läraren ett 
undervisningsavsnitt genom att själv kombinera lärobjekt. Även om dessa objekt har 
producerats av andra blir slutprodukten en kombination som varje lärare väljer ut. Ett exempel 
där tre lärobjekt kan kombineras till en modul och användas inom undervisning är en modul om 
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derivata. Första lärobjektet är ett undervisande program som beskriver begreppet derivata. Det 
andra är ett lektionsprogram där derivatans definition beskrivs i en animation. Tredje objektet är 
ett drillprogram som används för att lära eleven att beräkna derivator. Modulen differential-
kalkyl har därmed skapats. 

I stort sett alla skolprogram som finns på marknaden i dag påminner tydligt om strukturen av en 
bok. Ofta har programmen skapats genom att innehållet bytt media från bokform till digitalform 
(Anderhag, Selander, Svärdemo-Åberg, 2002). Detta är inget konstigt eftersom vi befinner oss i 
en övergångsfas och då försöker man nästan alltid använda erfarenheter från äldre medier och 
tillämpa dem på nya. Om man tittar på några av de första bilarna som producerades ser man 
tydligt att de kommer från en vidareutveckling från den tid då människan färdades med häst och 
vagn. Att kalla dagens bilar för en ”hästlös vagn” verkar dock enbart fånigt (Nilsson, Pålsson, 
1998). På samma sätt liknade de första böckerna som trycktes mycket de handskrivna. Nu har 
den tryckta texten fått ett eget utseende. På samma sätt tros programmen lämna bokformen och 
få eget utseende. Denna övergång har påbörjats men det kommer att dröja många år innan 
övergången är klar. 

Push och pull 
Vid introduktionen av IT i skolan har man främst använt sig av två metoder. Dessa kallas för 
push och pull teknikerna. Pushstrategin bygger på att en ny teknik trycks ut medan pullstrategin 
bygger på ett behov från användarna. De som föredrar pullstrategin ser det som självklart att 
användarna skall stå i fokus och att det är dem som skall dra ut en ny teknik. På motsvarande 
sätt anser anhängarna av pushstrategin att den som producerar teknikens kreativitet, kunskap 
och påhittighet gör att den nya tekniken på ett planerat vis når sina brukare (Riis, 2000b). Båda 
strategierna är fullt användbara och har använts vid introduktionen av IT i skolan men det har 
funnits en tydlig majoritet för pushtekniken. I början av 2000-talet började majoriteten vändas 
mer mot pulltekniken (Axelsson, 2000). 

Effektivitetsproblemet 
Ett av de problem som uppstått vid teoribildningen är att det är svårt att använda sig av 
begreppet effektivitet när man talar om IT och lärande. Därför är det svårt att göra utvärderingar 
av datorstödd undervisning (Lindh, 1993). I den IT-proposition som lades fram under 1995/96 
var ett av målen för en nationell IT-strategi. 

Att använda IT för att öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och förbättra 
servicen till medborgare och företag. 

(Proposition 1995/96:125) 

Med ordet effektivitet avser man förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 
verksamhetens resultat. Det går att använda effektivitet både i relativa och absoluta 
sammanhang. Man kan både tala om att saker kan vara mer eller mindre effektiva och att saker 
kan vara effektiva eller ineffektiva. När ingenjörer optimerar en verksamhet görs det ofta genom 
att ta reda på vilken metod för att lösa ett problem som är mest effektiv. Effektivitet är då ett 
mått på snabbhet och ekonomisk fördelaktighet. Men frågan om hur man löser problemet med 
effektiviteten i skolan låter sig inte lösas lika enkelt. Det finns flera som uttalar sig om hur 
underbart det vore om man når en effektiv skola med IT där elever lär sig mer, snabbare och 
med mindre antal undervisningstimmar (Pedersen, 2000a). Men det finns uppenbara problem 
med att tillämpa definitionen av effektivitet på begreppet datorstödd undervisning (Lindh, 
1993). Det beror på att det finns så många faktorer som påverkar varje elevs individuella 
lärande. Beroende på vilka teorier om lärande som används blir synen på lärande olika och mäts 
på olika sätt. Därför är det meningslöst att tala om den ena eller den andra metoden är mer eller 
mindre effektiv. Då blir det också mycket svårt att mäta och jämföra effekten av olika metoder 
för IT i skolan. 
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Pedagogiska teorier 
Det vetenskapliga studiet av lärande har historiskt dominerats av två olika traditioner. Dessa är 
behaviorismen och kognitivismen. Båda dessa har ursprung i vår intellektuella historia och 
återkommer ständigt när filosofiska resonemang om människan förs (Säljö, 2000). Under den 
senaste 10-årsperioden har en ny pedagogisk inriktning lanserats, det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Som så många andra teorier så har även dessa tre knutits till olika 
personer. Dessa är Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), behaviorismen, Jean Piaget (1896-
1980), kognitivismen och Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934), det sociokulturella 
perspektivet. 

Behaviorismen 
Den behavioristiska teorin lanserades i början av 1900-talet och växte sig snabbt mycket stark. 
Teorin byggde inledningsvis till stor del på det som kallas klassisk betingning där den ryske 
fysiologen och psykologen Ivan Pavlov (1849–1936) var ledande. Han genomförde studier där 
han med hjälp av hundar visade att man kunde lära dem att associera en stimulering med en 
naturlig reaktion. Ett exempel på detta var att om man ringde i en klocka när hundarna strax 
skulle få mat så lärde de sig att koppla klockans signal med maten. Snart räckte det med att 
ringa i klockan för att det skulle vattna sig i munnen på hundarna. Den som gjorde 
behaviorismen känd var B.F Skinner. Han vidgade begreppen genom att visa att de var mer 
allmänna än vad man tidigare trott (Säljö, 2000). Behaviorismens syn på lärande utgick ifrån att 
alla personer i en organisation lärde sig på samma sätt (Nilsson, Pålsson, 1998). Under 1900-
talet användes betingning flitigt i klassrummet. Behaviorismen anser att lärande äger rum när 
eleven får antingen en belöning eller en bestraffning beroende på om de beteende som läraren 
avsett uppnås eller inte. Exempel på en sådan belöning eller bestraffning är betygssättningen. 

Om vi gör en förenkling av behaviorismen kan man säga att kunskap ses som en kvantitet och 
att det handlar om att förändra ett beteende. Då blir undervisningssituationen den att läraren lär 
ut och eleven lär in. Kunskap är att utantill berätta om vad någon annan sagt eller skrivit. 
Dahland et al. (1986, s. 24) illustrerar behaviorismen i en bild där läraren har ett kärl med vatten 
(som symboliserar kunskap) häller vattnet i en tratt fäst i elevernas huvud. Likt vattnet som hälls 
i eleven så överförs kunskapen. Läraren lär ut och eleverna lär in och samma vatten (samma 
kunskap) hälls i alla elever. 

Kognitivismen 
I skiftet mellan 1950 och 1960-talet fick behaviorismen konkurrens av något som kan ses som 
den filosofiska motsatsen, kognitivismen. Den bygger på synsättet att varje människa har någon 
form av kunskap i varje ämne. Den kunskapen kan vara ostrukturerad men går alltid att använda 
(Dahland et al, 1986). Enligt Jean Piaget som var en av de mest framstående anhängarna av 
kognitivismen så genomgår alla barn en kognitiv utveckling som sker i olika stadier. Genom 
dessa stadier utvecklas ett barn från en primitiv varelse till vuxen människa. Han indelar denna 
utveckling i fyra stadier. 

1. Det senso-motoriska stadiet 
2. Det pre-operationella stadiet 
3. Det konkret-operationella stadiet 
4. Det formellt-operationella stadiet 

(Piaget, 1968) 

Hur snabbt ett barn utvecklas genom dessa stadier är beroende av barnet självt. Inget stadium 
inträder utan att barnet själv har frammanat det. Därför är det mycket svårt att sätta några 
åldersgränser för när skiften mellan stadier sker. Några barn når aldrig alla stadier av 
utveckling. Dessa barn är ofta utvecklingsstörda. Det går inte att ta ett steg tillbaka när ett 
stadium väl har passerats förutom vid t.ex. svåra hjärnskador. Alla barn utvecklas enligt Piaget 
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genom dessa fyra stadier där den senso-motoriska är det första och är det stadiet som barn har 
från att de föds. Det formellt operationella stadiet är det sista och dit når barn i allmänhet vid 
elva till tretton års ålder. Efter att vi nått det sista stadiet kommer vår utveckling innebära 
förändringar men ingen är enligt Piaget så avgörande att man behöver räkna med fler stadier 
(Andersson, 1982).  

Först kommer det senso-motoriska stadiet vilket börjar direkt när barnet föds. Barnet har inget 
tidsbegrepp utan intresserar sig bara för det som sker just då. Därför är det enkelt att få små barn 
att byta aktivitet. Det är till stor del barnets sinnen (senso) som styr tänkandet. Begreppet 
motorisk står för att det är med kroppen som den aktiva delen som tänkandet förs framåt. Det 
pre-operationella stadiet sägs infinna sig då barnet inser att saker omkring dem är permanenta. 
De existerar även om de inte syns just då. Det är vid detta stadium som barnet kan börja ersätta 
faktiska objekt med en symbol och då finns förutsättningen för ett språk. Ett ljud kan kopplas 
samman med ett objekt. Ett exempel är att ordet mamma blir en symbol för den personen som 
ger barnet mat. Dessutom existerar personen även när den inte är barnets intresse. Att kunna 
ersätta ett objekt med en symbol är avgörande för barnets utveckling. Nästa steg är det när ett 
barn börjar tänka logiskt. Ett klassiskt exempel är det när barnet på ett saftkalas ropar att någon 
annan fick mer saft än hon själv efter att ha jämfört saftnivån i glasen (utan att ta hänsyn till hur 
mycket saft glaset rymmer). Övergången till det konkret-operationella stadiet sker när barnet 
vill att man skall använda sig av någon form av mått för att avgöra vilket glas som innehållet 
mest saft. Gränsen mellan pre-operationella och konkret-operationella passeras när barnet låter 
tankens makt ta över sinnenas. När logiken om vad som ett barn vet att de ser går före vad de 
ser. Under detta stadium lär sig ett barn att jämföra olika saker men behöver ett konkret 
utgångsmaterial för att kunna göra jämförelsen.  Då barnet når det högsta stadiet, det formellt-
operationella stadiet, behöver inte längre materialet som skall jämföras vara konkret. Det går 
också att tänka och dra logiska slutsatser direkt ifrån hypoteser utan en direkt iakttagelse. Även 
om det nu inte går att säga att barnet har samma intelligens som en vuxen anser man att barnet 
nu har alla hjälpmedel som behövs. (Schwebel, Raph, 1976) Denna teori har i efterhand fått 
mycket kritik eftersom det har visats att människans tänkande inte är så homogent och styrt av 
logiska operationer som Piaget antog (Säljö, 2000). En fråga som Piaget fick mycket frågor om 
är om det går att snabba på utvecklingen vilket Piaget anser inte går. Denna fråga kallade Piaget 
den amerikanska frågan eftersom han mycket ofta fick denna fråga av amerikanska kritiker 
(Piaget, 1976). Piaget har valt att dela kunskap i tre olika fält. De är kunskaper om fysiska ting, 
logisk-matematiska kunskaper och sociala kunskaper. Han anser att kunskap om fysiska ting fås 
genom att man bokstavligen interagerar med dem. Kunskaper om fysiska ting får man alltså 
genom att känna, leka, väga, titta osv. det ting som man lär sig. Den logisk-matematiska 
kunskapen får man genom att själv skapa sina egna föreställningar om lagar och regler i logik 
och matematik. Eftersom ett barn måste nå det konkret-operationella stadiet för att kunna göra 
detta är det meningsfullt att lära ett barn logisk-matematiska kunskaper först när detta stadium 
nåtts. Det tredje kunskapsområdet, sociala kunskaper, kommer från interaktionen med andra 
människor. I detta område ingår bl.a. alla de symboler som ett barn måste lära sig för att kunna 
leva i ett samhälle, t.ex. tal och skrift. Dessutom ingår värderingar, moraluppfattningar m.m. i 
sociala kunskaper. Användandet av tecken är centralt eftersom dessa används för att ta till sig de 
sociala kunskaperna. Till skillnad från de andra kunskapsområdena skiljer sig de sociala 
kunskaperna åt i olika kulturer. Man säger att de sociala kunskaperna är relativa eftersom ett 
barn i Sverige och ett barn i Afrika ofta måste ta till sig olika sociala kunskaper eftersom de 
lever i olika kulturer. (Andersson, 1982) 

Piaget arbetade också med utvecklingsstadierna i form av strukturalistisk psykologi. 
Strukturalismen har sitt ursprung i lingvistiken med Ferdinand de Saussures (1857-1913) verk 
och går ut på att jämföra teckens betydelse genom att se dem som delar av strukturer. I 
strukturalismen väljer man att inte se världen som bestående av självständiga delar utan 
fokuserar i stället på samband och förhållande. Strukturalismen bygger på att enskilda delar av 
någonting inte kan studeras isolerat eftersom allt omkring oss hör samman i strukturer. För att 
kunna förstå sig på enskilda företeelser måste människan förstå strukturen (Piaget, 1972). Det 
som Piaget bidrog med var tankar om människans kunskap som struktur. Han ansåg att när 
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människan tar till sig kunskaper gör den det genom att bygga upp strukturer (Schwebel, Raph, 
1976). Eftersom strukturalismen beskriver den organiska helheten, hur den uppstår och vilka 
regler som den byggs upp av är strukturalismen helt gränsöverskridande och tvärvetenskaplig 
(Piaget, 1972). Piaget skriver själv att 

Intelligensens väsentliga funktioner består i att förstå och att finna på, med andra ord i att 
bygga upp strukturer genom att strukturera verkligheten. 

(Piaget, 1971, s. 27) 

Två viktiga processer för att ta till sig kunskap är enligt Piaget assimilation och ackommodation. 
Assimilation innebär att människan tar hjälp av sina sinnen för att skaffa sig nya erfarenheter 
om världen och förenar dessa med tidigare erfarenheter. Ackommodation innebär att människan 
anpassar sig till ändrade förhållanden och genom det tar till sig nya erfarenheter. Enligt Piaget 
bör människan ses som kognitiv vilket ungefär innebär en förnuftsmässig, reflekterande varelse. 
Hans centrala teori är att människan bygger upp sin helt egna förståelse genom att konkret 
handskas med olika föremål och företeelser samt genom att bygga upp strukturer för dessa. 
(Piaget, 1976) Barnet passerar olika stadier i utvecklingen och kan inte gå vidare till nästa 
stadium om inte de nödvändiga strukturerna har etablerats. 

Det sociokulturella perspektivet 
Den tredje inriktningen är det sociokulturella perspektivet på lärande. Denna inriktnings främste 
företrädare var Lev Vygotskij. Han föddes år 1896, i princip samtidigt som både Piaget och 
Skinner, men dog redan år 1934. Redan två år efter hans död förbjöds hans texter av 
kommunistpartiets centralkommitté i Sovjetunionen (Bråten, 1998). Hans arbete började inte 
spridas ordentligt förrän på 1980-talet. (Lindqvist, 1999) 

Mest känd är Vygotskij för sin teori för det som på svenska kallas utvecklingszoner. Det finns 
även andra översättningar av begreppet. Här hävdar Vygotskij att ett barns utveckling inte beror 
av barnets kognitiva utveckling, se ovan, utan att det i stället handlar om interaktioner, 
aktiviteter och utvecklingszoner (Strandberg, 2006). Vygotskijs studier av barns utveckling 
påminner om Piagets arbete om att barns utveckling går i perioder. Dessa perioder delar 
Vygotskij in i stabila och kritiska perioder. Under de stabila perioderna är barnet i balans och 
utvecklas långsamt. Denna period påminner om det Piaget kallar assimilering. Under de kritiska 
perioderna är barnet i obalans och utvecklingen sker snabbt. Under denna period har barnet inre 
motsättningar och är känslomässigt instabil. Vygotskij talar om fem krisperioder. Den första är 
födelsen när barnet blir en egen individ från att ha varit en del av sin mor. Den andra är 
ettårskrisen när barnet börjar gå och börjar utveckla ett språk. Efter det kommer treårskrisen när 
barnet bli envist och gör motstånd. Vid sjuårskrisen är barnet ombytligt, lynnigt och i psykisk 
obalans. Sista krisen är trettonårskrisen då barnet är osäker på sitt jag. Alla dessa kriser kan 
kopplas till förändringar som att barnet föds, går från att vara spädbarn till småbarn, blir 
förskolebarn, skolbarn och hamnar i puberteten. (Nilsson, 2001) Vygotskij anser att vuxna 
människor har två typer av språk, det yttre och det inre språket. Det yttre språket använder vi 
oss av för att kommunicera med andra medan det inre används för att planera kommande 
handlingar och reflektera över saker som har skett. (Lindqvist, 1999)  

I Vygotskijs teori om instruktioner, imitationer och utvecklingszoner genomgår utvecklingen tre 
stadier. I det första steget får de lärande hjälp av en lärare med att förstå hur man löser en 
uppgift. Genom en dialog utvecklar den lärande en förståelse för uppgiften. Andra steget består 
i att den lärande instruerar sig själv om hur uppgiften löses. I det tredje steget har metoden för 
att lösa problemet automatiserats. (Strandberg, 2006, Nilsson, 1999) Ett exempel kan vara när 
en person i det första steget tar hjälp av någon för att lära sig hur en dators ordbehandlare 
fungerar. I andra steget lär sig personen själv hur olika funktioner inbyggda i programmet ger 
olika resultat. Till slut använder personen programmet utan att reflektera över de olika 
funktionernas bakgrund och innebörd. Beteendet har automatiserats. Det som Vygotskij 
försökte beskriva med denna teori var skillnaden mellan vad en lärande kan handskas med 
ensamt och de problem där den lärande behöver samverka med en lärare. Han betonar då vikten 
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av dialogen och erkänner därmed att den lärande själv är aktiv i den pedagogiska processen. 
Därmed bidrar både läraren och den lärande. (Bråten, 1998) 

Både Vygotskij och Piaget anser att individen skapar sin kunskap genom att använda sin 
tidigare kunskap och använda den för att behandla en ny information. Därför är assimilation och 
ackommodation viktiga begrepp även i Vygotskijs teorier. Eftersom man vet att de båda tidvis 
hade kontakt med varandra är det troligt att de inspirerats av den andres arbete. Men till skillnad 
från Piaget som ansåg att människan lär sig på egen hand menar Vygotskij att lärande sker i 
socialt samspel mellan kollektiv och individer där eleven deltar i ett sammanhang (Lindqvist, 
1999). Detta samspel kan ske antingen med andra människor eller med olika ting eller 
artefakter. I ett sociokulturellt perspektiv är artefakter ett centralt begrepp. En artefakt är ett 
föremål som människan har producerat. Anledningen till artefakters vikt är att det situerade 
lärandet också kan ske vid interaktion med en artefakt eftersom de förändrar vår relation till 
omvärlden (Säljö, 2002). 

Lärande och roller i de tre inriktningarna 
Dessa tre teorier som har använts i olika grad från början av 1900-talet har alla bidragit till en 
förändrad och förnyad insikt i hur individer lär sig. Den förändringen kan beskrivas i dessa tre 
steg. 

1. Inlärning är det samma som utveckling 
2. Inlärning bestäms av individens utveckling genom kognitiva utvecklingsstadier. 
3. Inlärningen kan påverka utvecklingen. 

(Farkell-Bååthe, 2000, s. 18) 

Dessa steg motsvarar de pedagogiska teorierna där det första stegen är behaviorismen, det andra 
kognitivismen och det tredje står för det sociokulturella perspektivet. Den roll som läraren har i 
de olika inriktningarna skiljer sig. I behaviorismen blir lärarens roll att presentera ett område, 
ställa frågor och ge återkoppling till eleverna. Denna återkoppling ser olika ut beroende på om 
eleven uppnår det målet som läraren hade med undervisningen. Lärarens roll i kognitivismen är 
att stötta eleven och ge förutsättningar för dess kognitiva utveckling. Det kan läraren göra 
genom att hjälpa eleven med att göra urval av vad som är viktigt och underlätta organiseringen 
av den kunskap som eleven skall lära sig. I det sociokulturella perspektivet är lärarens roll att 
skapa situationer tillsammans med elever för att nå ett situerat lärande. Läraren skall ge eleverna 
problem, interagera och stödja eleven när den konstruerar sin kunskap. På motsvarande sätt får 
också eleverna olika roller beroende på vilken teori som används. Behaviorismen bygger på att 
eleven är passiv och tar emot det som läraren presenterar. Dessutom skall eleven ge respons på 
den stimulans som den får av läraren. I kognitivismen skall eleven delta i lärandet och det gör 
den genom att bearbeta, assimilera och ackommodera den information som fås förutsatt att 
eleven nått den kognitiva utveckling som krävs. I det sociokulturella perspektivet är eleven 
mycket aktiv eftersom den skapar sin egen kunskap i interaktionen med andra människor, 
artefakter och med sin inre röst. 

Ytlig och djup lärstrategi 
Något som diskuteras mycket för närvarande är vilken lärstrategi som elever använder sig av i 
olika situationer. De är två till antalet och brukar kallas för ytlig och djup lärstrategi. Om eleven 
har en ytlig lärstrategi så är elevens syfte med att lära sig något att sedan kunna återge den 
kunskapen vid ett senare tillfälle. Ett typiskt sådant tillfälle är vid ett prov. Därför fokuserar 
eleven på att ta fram isolerade fakta utan sammanhang och memorerar dessa för att kunna återge 
dem vid t.ex. ett prov (Gibbs, 1992). Vid en ytlig lärstrategi läggs inget fokus på att se samband, 
strukturer och sammanhang i det man skall lära sig. Man ser inte skogen för alla träd (Edström, 
Engström, Törnevik, Wiklund, 2003). Om eleven i stället har en djup lärstrategi så är elevens 
syfte med att lära sig något att få en förståelse för det den lär sig. Därför fokuserar eleven på att 
se mönster i det den lär sig i stället för isolerade egenheter. Genom att göra så skapar eleven en 
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egen värld med olika egenheter och samband mellan dessa (Gibbs, 1992). Här ser man skogen 
och träden som ingår i den samt andra skogar runt omkring. 

Det finns flera skillnader i hur en ytlig respektive djup lärstrategi påverkar elevernas lärande. 
Den mest uppenbara är att elever med en ytlig lärstrategi i allmänhet presterar sämre vid 
examination. Vidare är den kunskap som elever med en djup lärstrategi tar till sig mer långvarig 
och glöms inte bort lika snabbt som den kunskap en elev med ytlig lärstrategi tar till sig. Tyvärr 
är det mycket vanligt att elever använder sig av en ytlig lärstrategi. Det är inte så att en elev 
alltid använder sig av samma strategi utan de anpassar sig efter respektive lärares studieupplägg. 
Ofta anses examination i provform främja en ytlig lärstrategi medan inlämningsuppgifter 
främjar djup lärstrategi. Eleverna anpassar sig efter lärarens krav och väljer strategi därefter. 
(Edström et al., 2003) 

Det finns flera olika sätt att systematisera elevers kunskap. Den vanligaste utvecklades av John 
Biggs (2003) och kallas för SOLO-taxonomin, Structure of the Observed Learning Outcome. 
Denna taxonomi kan användas för att kategorisera en elevs kunskapsnivå. I svensk översättning 
beskrivs nivåerna så här. 

1. Pre-strukturella. I förhållande till de förutsättningar som är givna i frågan är svaren 
förnekande, tautologiska och transduktiva. Bundna till det konkreta. 

2. Uni-strukturella. Svaren innehåller generaliseringar, enbart ur en aspekt. 
3. Multi-strukturella. Svaren innehåller 'generaliseringar', enbart ur några få begränsade 

och oberoende aspekter. 
4. Relationella. Betecknas av induktion och generaliseringar inom en given eller upplevd 

kontext genom att använda relaterade aspekter. 
5. Utvidgat abstrakt. Deduktion och induktion. Generaliseringar till situationer som inte 

finns inom frågans förutsättningar 

(Dahlgren, 1990, s. 47) 

Denna taxonomi kan användas om man vill dela in lärstrategierna i mindre delar. Då beskrivs 
nivå två och tre som ytliga medan nivå fyra och fem är djupa. Biggs taxonomi bryter mot 
Piagets användning av utvecklingsnivåer hos enskilda barn och ser istället att omfattningen och 
innehållet som en elev svarar med på en fråga avgör nivån. (Biggs, 2003) 

Från katederundervisning till individuell undervisning 
Flera undersökningar visar att skolan är konservativ när det gäller undervisningsmetoder. Trots 
att det lanserats många nya pedagogiska teorier och införts flera nya läroplaner så är den 
undervisning som sker idag mycket lik den för hundra år sedan (Lindh, 1993). En fråga som nu 
flitigt behandlas är den om att skolan bör lämna katederundervisningen och gå mot en 
individanpassad undervisning. Eller individuell undervisning som det också kallas.  

Anpassad undervisning är speciellt viktigt – skolan är skyldig att tillhandahålla sådan. Det 
handlar om att undervisningen skall anpassas till elevernas förutsättningar, sociala och 
kulturella bakgrund, kön och bostad.  

(Imsen, 2000, s. 54) 

Som katederundervisning benämns den undervisning där läraren ger samma information till alla 
elever. Detta sker ofta i föreläsningsform där läraren står vid sin kateder och undervisar (därav 
namnet). Denna form av undervisning har visats vara fruktbar men utvecklingen gör att det 
finns andra undervisningsformer som kan vara bättre. En av dem är individuell undervisning. 
Ett vanligt missförstånd är att man tror att individuell undervisning innebär att undervisningen 
sker enskilt för varje elev. Det är snarare tvärtom att individuell undervisning i större 
utsträckning än katederundervisning inbjuder till samarbete mellan elever. Syftet med 
individuell undervisning är att undervisning skall ske på varje elevs nivå. Eleven skall kunna 
arbeta i sin egen takt, efter sin egen svårighetsgrad och efter sina egna förutsättningar. 
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Lärstilar 
Ytterligare ett begrepp som flitigt diskuteras i skolans värld är begreppet lärstilar. En lärstil är 
en beskrivning av på vilket sätt varje människa lär i olika situationer och ger stöd till att varje 
individ har en egen lärstil som bör tas tillvara för att kunna individualisera lärande. 

Skolan befinner sig i en utveckling, där fokus förflyttas från undervisning till lärande, där den 
lärande individen sätts i centrum. Då borde insikter om elevers unika inlärningsstilar vara en 
grundläggande och fortgående kunskap. 

(Boström, 1998, s. 31) 

Även Vygotskij hävdade att människan hade olika intelligensprofiler och ansåg att det inte är 
möjligt att tala om ett enhetligt intelligensbegrepp (Nilsson, 2001) Det finns flera olika teorier 
om lärstilar som vuxit fram. Två av de mest kända är Gardners multipla intelligenser och den 
teori om sinnespreferenser som Bandler och Grinder lanserat. Howard Gardners teori bygger på 
att det finns nio olika intelligenser. Dessa är Lingvistisk, Musikalisk, Logisk-matematisk, 
Visuell-spatial, Kinestetisk, Intuitiv, Social, Natur och Existentiell. Gardner har ursprungligen 
presenterat sju av dessa (Gardner, 1983) och senare lagt till två. Han anser att skolan som den 
ser ut i dag är mycket dålig på att använda dessa olika intelligenser. Ofta används bara de 
verbala och de logisk-matematiska intelligenserna och de andra glöms bort (Gardner, 1983). 
Vygotskijs tankar om intelligensprofiler ligger inte allt för långt bort från Gardners teorier. 
Bandler och Grinders teorier om sinnespreferenser bygger på att det finns fyra olika stilar 
lärande kan ske genom. Dessa är: kinestetisk, taktil, visuell och auditiv. Auditiva elever lär sig 
genom att lyssna på muntliga genomgångar medan visuella lär sig genom att se bilder, figurer 
eller genom att läsa text. Kinestetiska elever lär sig lättast när de rör sig och de taktila föredrar 
att handgripligt arbeta med det som de skall lära sig. Ofta ses de kinestetiska och de taktila som 
en gemensam grupp. Kinesteterna och de taktila är förlorarna i skolan eftersom många lärare 
bara tillgodoser de audiella och visuella eleverna. Eftersom flera elever bara använder en stil så 
måste läraren använda sig av alla tre samtidigt för att lärande skall kunna ske (Boström, 1998). 
Det finns flera andra lärstilar som lanserats och vunnit olika grad av genomslag. Gemensamt för 
alla dessa är dock att de trycker på vikten att alla människor är olika och lär sig på olika sätt. 
Forskningen i området är entydig så till vida att utbildning måste anpassas till flera lärstilar. 
Därför har alla teorier om lärstilar gett ett erkännande av att man är olika och att det är 
undervisningen som bör anpassas, inte individen (Boström, 1998). 

Pedagogiska teorier har förmodligen i någon form funnits så länge som mänskligheten funnits. 
Under de senaste hundra åren har två pedagogiska teorier varit ledande, behaviorismen och 
kognitivismen, för att nu kompletteras med det sociokulturella perspektivet på lärande. 
Samtidigt har under de senaste åren forskningen fokuserat mer på frågor om lärstrategier och 
lärstilar. Den pedagogiska utvecklingen som har skett har haft som tydlig tråd att det som 
tidigare presenterades som enkelt presenteras som mer och mer komplext. Förmodligen kommer 
den utvecklingen fortsätta.  

Människa- datorinteraktion 
När datorerna först såg dagens ljus så var det få som insåg vilken spridning och betydelse de 
skulle få. Inledningsvis hanterades alla världens datorer av s.k. dataoperatörer med special-
utbildning. Det var först i början av 1980-talet som de första persondatorerna kom ut på 
marknaden. Dessa datorer var till skillnad från tidigare datorer avsedda för endast en användare. 
I takt med att persondatorerna började användas privat uppkom ett behov av datorprogramvara 
som inte bara vände sig till avancerade programmerare utan också kunde hanteras av vilken 
användare som helst. Det uppstod ett behov av program med större krav på användarvänlighet 
och användarcentrering. I dag använder i princip alla människor datorer och vi är allt mer 
beroende av dem för vardagssysslor. Utvecklingen av programvara har blivit en viktig uppgift i 
samhället (Allwood, 1998). Därför föddes forskningsområdet människa- datorinteraktion, MDI, 



Teori 

 24 

på engelska human-computer interaction, HCI. Disciplinen kom från det mer allmänna 
människa-maskin interaktion där samspelet mellan alla olika maskiner och människan 
studerades. Ursprungligen hade människa- datorinteraktion bara en uppgift och det var att 
utforma datorgränssnitt och studera människans interaktion med gränssnittet. Därför betraktas 
ofta MDI som ett smalt område. I takt med datorns utbredning har ämnet breddats och i dag 
finns det flera olika digitala artefakter som mobiltelefoner, mp3-spelare och digitalkameror. 
Alla dessa är datorer som människan interagerar med. Ett stort område har på senare tid blivit 
kommunikation eftersom den nu ofta sker genom att människor interagerar med varandra via 
datorn. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

Människa-dator interaktion handlar bland annat om ett samspel mellan två parter där den ena är 
människa och den andra är en dator. Människan är den i samspelet som är flexibel och har en 
allmän problemlösningsförmåga medan datorn är regelstyrd att svara på de instruktioner den får 
enligt de regler som den fått att förhålla sig till. Därför har den svårt att anpassa sig efter 
användarens avsikter med interaktionen. Vid en människa- datorinteraktion är det alltid 
människan och inte datorn som formulerar målen med interaktionen och därmed står i fokus. 
Datorn är underställd människan och därför skall datorn anpassas för människan och inte tvärt 
om. (Allwood, 1998) De krav som ställs från MDI på en programvara för att den skall vara 
produktiv är att den skall vara funktionell, ha hög användbarhet och klargöra användarens 
informationsbehov. Själva användbarheten delas in i fyra faktorer som sägs påverka ett 
programs användbarhet. Faktorerna är anpassning, användarvänlighet, acceptans och 
kompetens. Anpassning innebär att programmen skall vara utformade så de följer strukturen på 
de problem som användaren försöker lösa. Användarvänlighet är att programmet är tillmötes-
gående. Acceptans är att användaren är positiv till programmet och vill använda det. Kompetens 
är att användaren kan tillräckligt mycket för att kunna använda programmet på ett effektivt sätt. 
(Allwood, 1998, s. 10-13). Två huvudfrågor för MDI är användarvänlighet och användar-
centrering (Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland, Carey, 1994). Användarvänlighet är ett 
centralt begrepp inom MDI men det är ett svårt och ganska vagt begrepp som brukar delas in i 
åtkomlighet, förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt, individualisering 
och hjälpresurser. (Allwood, 1998) Användarcentrering är mer väldefinierat och betyder att vid 
utvecklingen av datorprodukter skall fokus vara på användaren. I människa- datorinteraktion 
skall människan vara i fokus, inte datorn. I design av nya programvaror skall man utgå ifrån 
människan och titta på vad produkten kan göra för att underlätta för människan (Preece, Rogers, 
Sharp, 2002). Målet med människa- datorinteraktion är att utveckla eller förbättra säkerheten, 
användbarheten och effektiviteten i ett system som människan använder (Preece et al., 1994). 

Genom att jämföra detta avsnitt om människa- datorinteraktion med pedagogisk teori kan man 
se att det finns flera paralleller mellan dem. Hela teoribildningen i MDI föddes i ett behov av att 
flytta fokus från maskinen till användaren. Teoribildarna har förmodligen inspirerats av 
kognitivismen och förflyttandet av fokus från sändare till mottagare. Man talar också om 
samspel vilket är något som återkommer i kognitivismen. Även med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande finns flera beröringspunkter med MDI. Samspelet mellan två parter där 
den ena är människa och den andra är dator påminner starkt om det situerade lärandet där 
människan interagerar med en artefakt. I det här fallet datorn. I ett sociokulturellt perspektiv 
kontextualiseras lärandet vilket har skett inom MDI. Där har användaren/användningen 
kontexualiserats med införandet av begreppet situatedness. I takt med att datorn börjar användas 
mer i undervisningssammanhang blir det viktigt att frågor som individualiserad undervisning, 
lärstilar och lärstrategier analyseras utifrån MDI perspektiv. Även om MDI inte primärt handlar 
om lärande utan om användning av datorer så är och kommer dessa vetenskaper säkerligen följa 
varandra. 
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Metod 
I detta kapitel tar jag fram en modell som kan användas för att utveckla en lärares 
digitala kompetens. Modellen utgår ifrån en enkel interaktionsdesignmodell som 
används vid framtagande av bl.a. programvaror. Jag avslutar kapitlet med att redogöra 
för hur jag använt mig av denna modell i fältstudiearbetet.  

Utvecklingsmodell 
Det tillvägagångssätt jag har valt att arbeta utifrån i detta examensarbete är kvalitativt. Jag har 
gjort den bedömningen att det inte var möjligt att på något sätt göra en kvantitativ studie med de 
förutsättningar som ett examensarbete innebär. Jag har därför valt att i stället göra studien så 
kvalitativ som möjligt och har endast inkluderat några få lärare för att på så vis kunna nå längre 
ner på djupet än det skulle gå att göra vid en kvantitativ studie. Det är enligt Lindh (1993) 
viktigt att man inte glömmer bort helheten och designprocessen när man för in datorn i skolan. 
Jag har inte lyckats finna en utvecklingsmodell från den pedagogiska sfären som går att använda 
i arbetet. Istället har jag använt en mycket allmän modell från området människa- 
datorinteraktion som jag sedan har anpassat för mitt arbete. Vid framtagande av programvara 
talar man om designprocessen i termen interaktionsdesign. Begreppet handlar om att producera 
produkter (oftast digitala) med fokus på användbarhet och användarcentrering. Eftersom 
teknikutvecklingen går mycket snabbt och interaktionen med artefakter blir allt viktigare i 
samhället. Det synsättet på designprocessen kommer från området människa- datorinteraktion. I 
designprocessen ingår fyra aktiviteter. 

1. Identifying needs and establishing requirements 
2. Develop alternative designs that meet those requirements 
3. Building interactive versions of the designs so that they can be communicated and 

assessed 
4. Evaluating what is being built throughout the process 

(Preece et al., 2002, s 12) 

Dessa aktiviteter kan sedan kombineras på olika sätt för att skapa en designprocess. Den process 
som jag har valt att använda mig av under studien är en enkel kretsloppsmodell. 

Modellen kommer från Preece et al. (2002, s. 186) och ser ut som följer: 

Identify needs/
establish requirments

Evaluate

Build an interactive 
version

(Re)Design

Final product

 
Figur 3: En enkel interaktionsdesignmodell. 
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Så gott som alla projekt börjar med att man identifierar, urskiljer och bestämmer de behov som 
finns och som en produkt måste uppfylla. Sedan övergår man i en designprocess för att försöka 
tillgodose de behoven som produkten skulle uppfylla. Efter det kan man antigen återgå till att 
identifiera nya behov eller så är det dags att bygga en interaktiv version av produkten. Därefter 
kan man välja att antingen genomgå en ny designprocess eller gå vidare för att utvärdera 
produkten. En produktutvärdering kan i sin tur leda till antingen att man återigen identifierar 
behov, genomgår en ny designprocess eller så är produkten färdig. Som figuren visar är 
designprocessen en cyklisk process som beroende på resultat kan pågå hur länge som helst. 
Denna modell är tillverkad för att användas vid framtagande av programvaror och fysiska 
produkter men jag anser att modellen är så allmän att den med någon modifikation kan 
användas även i andra sammanhang. 

För att visa att det med enkla medel går att utveckla en lärares digitala kompetens har jag valt 
att tillämpa denna interaktionsdesignmodell. För att kunna använda modellen behövs däremot 
några korrigeringar. Dessa beror främst på att detta framtagande inte är av en produkt i den 
meningen utan egentligen är ett framtagande av en modell. Att identifiera, urskilja och 
bestämma de behov som varje lärare har för att utveckla sin digitala kompetens motsvarar då 
’Identify needs/establish requirements’ processen. Designprocessen är den process där en 
handlingsplan tas fram för att bemöta de behov som varje lärare har. Att bygga en interaktiv 
version ersätts med att man tillämpar den handlingsplan som tagits fram. ’Evaluate’ processen 
blir en utvärdering av hur handlingsplanen fungerat och av lärarens utveckling. Att ta fram en 
färdig produkt, ’final product’, är den process som inte går att använda i utvecklingen av digital 
kompetens. Detta då ordet utveckling innebär en förändring som kan vara både i positiv och 
negativ riktning. Om det går att utveckla en lärares digitala kompetens med enkla medel så 
kommer utvecklingen vara positiv. Förutsatt att man tror på att människan oavsett hur 
kompetent den är kan utvecklas mer så går inte heller att sätta någon övre eller undre gräns för 
den digitala kompetensen. Därför blir en eventuell färdig produkt både omöjlig och onödig. 

Därmed är en modell för utveckling av digital kompetens framtagen. Den ser ut så här: 

Identifiera behov

Utvärdera

Tillämpa 
handlingsplan

Göra handlingsplan

 
Figur 4: Modell för utveckling av en lärares digitala kompetens. 

Då finns skalet till en modell framtaget men de olika processerna har ännu inte fyllts med 
innehåll. 

Att identifiera behov blir då naturligt det som arbetet inleds med. Mitt förslag är att det görs 
med en förstudie. En förstudie innebär att man under en period studerar hur läraren undervisar 
för närvarande och med stöd av de data som förstudien ger försöker få en bild på vad som skulle 
kunna ändras. Vid konstruktionen av handlingsplanen måste man utgå ifrån den teori som 
presenterats ovan. För att få en mångsidig utveckling föreslår jag att man utgår ifrån akronymen 
LIKA. Detta LIKA som presenterats tidigare står för lärande, information, kommunikation och 
administration. Det är en metod för att dela upp begreppet digital kompetens för lärare i olika 
delar. Om man använder detta när handlingsplanen görs blir då uppgiften att utgående ifrån 
LIKA tillgodose de identifierade behoven så att lärande, information, kommunikation och 
administration finns med i den handlingsplan som skall tillämpas. När en handlingsplan är 
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framtagen så är det dags att tillämpa den. Då inträder en kortare eller längre period då sagda 
handlingsplanen skall användas i lärarens vardag. Utvärderingen kan ske på två sätt. Antingen 
kontinuerligt under den period som handlingsplanen tillämpas eller efter att den perioden har 
avslutats. Bäst borde då vara att göra en kombination av dessa två. 

Uppläggning av fältstudien 
Fältstudien omfattade cirka 10 veckor. Under den tiden var min plan att identifiera behov, göra 
en handlingsplan, tillämpa handlingsplanen och utvärdera den. Vi skulle alltså vandra i ett varv 
motsols i Figur 4 med början vid identifieringen av behov. Identifieringen skulle göras genom 
en förstudie där jag gjorde lektionsbesök och studerade hur lektionerna såg ut. Jag tänkte också 
göra en enkätundersökning bland eleverna och intervjua lärarna. Dessa data skulle ligga till 
grund för den handlingsplan som jag sedan tog fram. Handlingsplanen skulle tillämpas under 
några veckor och utvärderas både kontinuerligt och vid avslutningen av tillämpningsperioden. 
Den kontinuerliga utvärderingen skulle ske genom mina observationer och iakttagande av 
tillämpningen. Vid avslutandet av tillämpningsperioden skulle motsvarande den förstudie som 
gjordes vid inledningen en efterstudie göras. Vid behov skulle även kompletterande intervjuer 
med elever och lärare göras i samband med för- eller efterstudierna samt under själva 
tillämpningsprocessen. De data som tagits fram under fältstudien har kommit genom klassrums-
observationer, enkäter hos eleverna, intervjuer med lärarna och i viss mått genom informella 
sammankomster. 

Min roll under fältstudien var som observatör och aktör. I egenskap av observatör genomförde 
jag för- och efterstudien samt stod för en kontinuerlig utvärdering. Som aktör handledde jag 
lärarna och gav dem förutsättningar för att kunna tillämpa den handlingsplan som tagits fram.
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Fältstudie 
I fältstudieavsnittet presenteras det arbete som jag gjorde tillsammans med fysiklärare 
på Östra Reals gymnasium under våren 2007. Vi använde oss av modellen för 
utveckling av en lärares digitala kompetens. 
Fältstudien för detta examensarbete har genomförts på Östra Reals gymnasium i Stockholm. 
Östra Real är en av Stockholms stads kommunala gymnasieskolor och har anor sedan år 1671. 
Under hela min utbildning har jag haft all min verksamhetsförlagda utbildning vid Östra Reals 
gymnasium. Dessa moment motsvarar ca 60 högskolepoäng. Jag är därför väl bekant både med 
miljön och människorna på skolan. Vid Östra Reals gymnasium var vid tiden för fältstudien sex 
fysiklärare verksamma och av dessa hade fyra lärare en pågående kurs i Fysik B. Det är inte ett 
kärnämne men är en obligatorisk kurs på det naturvetenskapliga programmet. Det är den sista 
och därmed mest avancerade fysikkursen på gymnasiet. Två av de fyra lärarna valdes ut att 
aktivt delta i studien. Valet motiverades med att de två var mycket intresserade av att utveckla 
sin digitala kompetens vilket inte de andra två var. Vidare gjorde jag den bedömningen att de 
två lärare som valdes ut hade större möjligheter att utvecklas under de 10 veckor som fältstudien 
varade än de andra. Jag valde därför att inledningsvis fokusera på de två intresserade lärarna och 
hoppades på att de andra skulle intressera sig för studien när den väl var igång och därmed få en 
bieffekt hos dem. Jag använde mig av pushtekniken på två av lärarna och pulltekniken på två. 

Material 
Under fältstudien har jag gjort två enkätundersökningar med eleverna. Jag har också samlat in 
kontaktuppgifter för att använda i en meddelandetjänst. Jag gjorde tre formella lärarintervjuer, 
från vilka det gjordes ljudupptagningar. Vid två tillfällen filmades lektioner och vid ett tillfälle 
fotograferade jag under lektionen. Utöver detta material gjorde jag kontinuerligt fältstudie-
anteckningar. Eftersom jag gjorde ljudupptagningar, fotograferade och filmade undervisningen 
för att använda vid analys och presentation tog jag fram ett dokument som eleverna och lärarna 
kunnat fylla i för att ge tillstånd till detta. Att fylla i dokumentet var givetvis frivilligt och de 
som inte fyllde i dokumentet förekommer inte på några filmer, foton etc. Under fältstudien 
producerades åtta olika presentationer och gjordes sex filmer på sammanlagt 20 minuter. Alla 
dessa finns bevarande.  

Identifiera behov 
För att identifiera lärarnas behov började jag fältstudien med att göra en förstudie. I den ingick 
klassrumsobservationer, enkäter och intervjuer. Jag gjorde flera observationer i klassrummet för 
att kunna bilda mig en uppfattning om hur undervisningen bedrevs. I denna observation låg 
fokus på att studera vilka hjälpmedel som läraren använde, vilken som var potentialen för att 
lyckas med en utveckling och vilka som var de praktiska förutsättningarna i klassrummet. Två 
av de lektioner jag observerade filmades för att kunna användas som hjälpmedel i analysen och 
till presentation. Eleverna fick fylla i en enkät där de svarade på frågor om deras användning av 
digitala hjälpmedel och deras inställning till dessa. För att studera möjligheten till förändring 
fick lärarna i intervju svara på vilket behov de ansåg sig ha och ge sina idéer och synpunkter på 
hur de kunde förbättra sin digitala kompetens. 

Elevenkäter 
Enkäten besvarades av 35 elever i de båda klasserna. Av de elever som enligt klasslistan stu-
derar i klasserna har 68 % i den ena och 71 % i den andra besvarat enkäten. Undersökningen 
visade att alla eleverna som besvarade enkäten i de båda klasserna har tillgång till dator i 
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hemmet. Av dessa ägde 77 % en egen dator. Alla utom en hade tillgång till Internet i hemmet 
och de använde Internet i stor utsträckning för kommunikation. Bland eleverna använde 66 % 
Internet till att kommunicera med kompisar varje dag och andelen som kommunicerade med 
kompisar via Internet mer sällan än en gång per vecka var 9 %. De använde nästan uteslutande 
instant messaging programmet MSN Messenger. Endast några enstaka elever använde andra 
program. För kommunikation via e-post använde 54 % av eleverna Internet varje dag medan 
andelen som använde e-post mer sällan än en gång per vecka var 9 %. Eleverna använde 
Internet till att läsa tidningar, ladda ner film och musik, spela spel och studera. I skolarbetet 
använde eleverna sig av datorer för ordbehandling och för att söka information på Internet. 
Ingen svarade att de hade använt datorn och Internet till andra aktiviteter i samband med studier. 
Av dem som svarade på enkäten använde 49 % av eleverna Internet till att studera varje dag och 
alla gjorde det minst en gång per vecka. 

Eftersom dagens unga använder sig av sina mobiltelefoner lika mycket för musik, film och 
textkommunikation var det intressant att undersöka hur dessa elevers tillgång till och 
användning av mobiltelefoner var. Alla elever utom en ägde mobiltelefon och 66 % av eleverna 
använde telefonen för att skicka SMS, korta textmeddelanden som skickas via mobiltelefonen, 
varje dag. Användandet av MMS, korta meddelanden med bilder, musik etc., var mer ovanligt. 
Det var 43 % som aldrig använt telefonen till det och bara 3 % använde funktionen varje månad. 
De använde inte heller telefonen till att se på hemsidor i någon större utsträckning. Endast 17 % 
av eleverna såg på hemsidor via mobilen varje månad och ingen läste e-post i mobilen oftare än 
en gång per månad. Av eleverna ägde 25 % en Mp3-spelare med videouppspelning och 9 % 
ägde en handdator. På frågan om de skulle komma att använda en hemsida med material för att 
underlätta lärandet av fysik svarade en tydlig majoritet att de skulle göra det. Men av dessa sa 
en majoritet att de endast skulle använda hemsidan inför prov. Flera sa att hemsidans kvalitet i 
hög grad skulle påverka omfattningen av deras användande. Någon enstaka svarade att de inte 
skulle använda hemsidan över huvudtaget. Det berodde då på att de inte trodde att de skulle ha 
någon nytta av att använda den. 

Lärarintervjuer 
Jag intervjuade de två lärarna som ingick i projektet för att kunna bilda mig en uppfattning om 
deras dåvarande digitala kompetens och på hur de såg på användningen av IT i olika situationer. 
Varje intervju varade i ca 30 minuter. 

Båda lärarna gick lärarutbildningen under första halvan av 1990-talet och har därefter arbetat 
som lärare. Båda hade tidigare deltagit i IT-projekt men ingen av dem upplevde att dessa projekt 
hade påverkat dem nämnvärt. Båda beskrev sig själva som flitiga datoranvändare, en av dem 
hade till och med tidigare arbetat som programmerare. I sin undervisning använde de rösten, 
tavlan och overhead-apparaten som hjälpmedel. De sade sig också använda datorn ibland. 
Kommunikationen med andra lärare och skolledningen skedde främst muntligt men även via e-
post. Med eleverna kommunicerade de nästan uteslutande muntligt. Skolans nya lärplattform, 
Fronter, hade lärarna inte använt sig av eftersom systemet var nytt. Båda var positiva till 
användningen av IT i undervisningen. Ett problem som fanns på skolan var att datorerna i t.ex. 
laborationssalarna sällan fungerade på grund av förstörelse. Lärarna såg ett stort problem med 
att elever i stor utsträckning kopierar material från Internet utan källgranskning och använder 
tiden vid datorn i skolan till annat än skolarbete. De uppgav att deras främsta hinder för använd-
ning av datorstöd i undervisningen var tillgången till digitalt material. Det uppgavs vara svårt att 
hitta relevant material och sedan kunna använda det flera gånger eftersom de hemsidor som 
materialet hittats på inte fanns kvar år från år. 

Observationer 
Jag observerade lärarna när de undervisade de klasser som ingick i projektet. Observationerna 
varade i ca en vecka och var utspridda under en månads tid. Denna observation tillsammans 
med mina tidigare erfarenheter från skolan bedömde jag som tillräcklig. 
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Under observationen noterade jag vilka hjälpmedel läraren använde sig av. Båda lärarna 
använde sig av rösten som främsta kommunikationsmedium. Därutöver använde de skrivande 
på tavla och overhead-apparaten som medium. Resultatet av observationen var att lärarna 
mycket lite använde sig av datorstöd i undervisningen. Under den tid jag observerat, ca 7 
timmar, användes datorstöd under ca 10 minuter. Då använde läraren programmet Microsoft 
Excel för att lagra data vid ett experiment och sedan rita diagram. 

Göra handlingsplan 
Undersökningen visade att lärarna som omfattades av förstudien redan var goda datoranvändare 
men inte använde sig av datorstöd i undervisningen i någon nämnbar utsträckning. Anledningen 
till detta var främst bristen av relevanta digitala lärobjekt och problem med ej fungerande dato-
rer. Undersökningen visade också att lärarna använde sig av muntlig kommunikation och e-post 
medan eleverna främst använde sig av SMS och Instant messaging programmet MSN Mes-
senger som digitalt kommunikationsmedium. De slutsatser som drogs av förstudien var att det 
fanns ett behov av att utveckla en meddelandetjänst för kommunikation mellan lärare och 
elever. Via denna tjänst skulle lärarna komma att kunna skicka korta meddelanden till sina 
elever vilka levererades via SMS och E-post. Lärarna ville ha hjälp med att få tillgång till rele-
vanta digitala lärobjekt och få hjälp med att använda dessa. Eftersom skolan under perioden för 
mitt examensarbete började använda en lärplattform, Fronter, var tanken också att försöka få 
lärarna att använda denna plattform i sin undervisning samt att försöka hjälpa till med att bredda 
användningsområdet för IT i skolan. 

För att täcka av flera olika aspekter på digital kompetens så valde jag att utgå ifrån akronymen 
LIKA. När handlingsplanen gjordes så användes akronymen för att säkerställa att alla planerade 
åtgärder svarade mot den och att ingen glömdes bort. Den första bokstaven står för lärande. Det 
är den processen som var svårast att formulera eftersom den är vagt definierad. Eftersom alla de 
behov som identifierades syftade till att underlätta för elevernas lärande har jag valt att se det 
som att alla åtgärder ingår i processen. I kategorin information ligger fokus på den 
meddelandetjänst som utvecklades. Med den kunde information ske på flera olika sätt. Under 
kommunikation har fokus legat på att ta fram undervisningsmaterial som lärarna kunde använda. 
Som kommunikation ligger även arbetet med att få lärarna och eleverna att kommunicera 
digitalt utanför lektionstid. Den process som fungerade bäst på skolan var administration. Det 
fanns t.ex. redan väl fungerande frånvaro- och betygssystem. Skolan hade ett ganska omfattande 
problem med förstörelse av den datorutrustning som fanns i klassrummen och flera datorer var 
så gamla att de inte gick att använda med nyare programvaror. Två åtgärder i handlingsplanen 
ingår i alla fyra processer. Det är datorstöd i klassrummet och användning av lärplattformar. 
Under fältstudien pågick införandet av Fronter och därför genomfördes utbildningar i det 
programmet av Stockholms stad. Därför prioriterades ett skapande av en datorstödd 
undervisning högst. 

Den handlingsplan som togs fram innehöll följande:  
! Skapa miljöer med datorstödd undervisning. I det ingår framtagande av digitalt material 

vilket kan ske antingen genom konsumtion av existerade program eller genom 
produktion av nya program. 

! Utveckla en meddelandetjänst med E-post och SMS och erbjud lärarna att använda den 
för att kommunicera med sina elever. 

! Få lärarna att börja använda Fronter som lärplattform. 

Jag använde mig av klassisk pedagogisk teori vid utformandet av denna handlingsplan. Den 
första delen i handlingsplanen, att skapa en miljö med datorstödd undervisning, utgick från det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Genom att skapa en datorstödd miljö var min 
förhoppning att skapa situationer där lärande sker. Dock har jag medvetet valt att inte ge 
instruktioner i hur det digitala materialet skall användas eftersom jag anser att det är upp till 
varje lärare att använda materialet utifrån sin egen pedagogiska teoriuppfattning. 
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Meddelandetjänsten är i grunden behavioristisk eftersom läraren genom att skicka information 
förhoppningsvis får en reaktion. Men meddelandetjänsten är uppbyggd så att den kan användas 
för tvåvägskommunikation och för individuella meddelanden. Hur lärare vill använda den är 
upp till dem. Med en lärplattform kan man också skapa situationer för lärande likväl som en 
behavioristisk envägskommunikation eller ett kognitivt lärande. 

Tillämpa handlingsplan 
Datorstödd undervisning 
Grundförutsättningen för att kunna skapa datorstödd undervisning är att det klassrum som 
används har den utrustning som krävs. På Östra Real sker fysikundervisningen främst i två 
lokaler där en är till för lektioner av föreläsningstyp och den andra är ett laboratorium. I 
laboratoriesalen fanns redan tillfredställande utrustning. Vid varje laborationsplats, avsedd för 
fyra elever, fanns en dator och dessutom hade läraren en dator vid katedern som var kopplad till 
en projektor. Skolan hade en datorbaserad laborationsutrustning med fotoceller, multimetrar etc. 
som kunde kopplas till datorer för att underlätta allahanda mätningar och databehandling. Den 
utrustningen användes inte så mycket på grund av att det ofta var problem med den och att 
lärarna bedömde att de inte hade tillräckligt bra uppgifter avsedda för datorutrustningen. Men 
lärarna ansåg att de inte behövde stöd för använda laborationsutrustningen. Därför ingick inte 
det i handlingsplanen. I det klassrummet där lektionerna hölls fanns också en dator med 
projektor. Den projektorn som fanns var av nyare modell men datorn var tyvärr så gammal att 
den inte gick att använda med t.ex. Microsoft Office vilket krävs för att kunna skapa en 
datorstödd undervisningsmiljö. Den första åtgärden för mig blev därför att förmå skolledningen 
att köpa in en ny dator till den salen. Efter det gjorde jag den bedömningen att vi hade alla de 
enkla hjälpmedel som behövdes. Digitala kameror och videokameror fanns att tillgå även om 
fysikinstitutionen inte hade egna. 

Nästa steg i att skapa en datorstödd undervisning var att ta fram material som lärarna kunde 
använda. Ett av de största hindren som lärarna ansåg sig ha var att de inte hade tillgång till 
digitalt undervisningsmaterial. Därför gjorde jag en omfattande inventering av Internet för att 
försöka finna digitalt material som kunde användas. Det köptes också in två böcker med 
tillhörande CD-skivor. Inventeringen visade att det var mycket svårt att hitta material av hög 
klass. Inget program uppfyllde de krav som Viksjöprojektet ställt på program att använda i 
skolan (Farkell-Bååthe, 2000). Därför ställde jag kraven lägre och valde ut de lärobjekt som 
uppfyllde en majoritet av kraven. Efter det urvalet fanns 67 st. lärobjekt som omfattade olika 
delar av hela Fysik B kursen. Länkar till detta material publicerade jag sedan på Fronter så att 
lärarna hade tillgång till dem och kunde skapa moduler av dem. De nu utvalda objekten 
tillhörde alla de som Lindh (1993) kallar drillprogram och lektionsprogram. Det är program för 
intensiv repetitiv träning och program för att återge eller simulera olika saker eller företeelser. 
Skolan ägde flera olika verktygsprogram. De hade standardutrustning med Microsoft Office, 
webbläsare etc. Dessutom hade de flera verktygsprogram för fysik och matematik men saknade 
undervisande program. Under fältstudien behandlades den delen av kursen med kärnfysik så det 
fanns ett behov av undervisande program i det området. Det fanns inga sådana att tillgå via 
Internet. Jag fick därför producera dem själv. Men till skillnad från den beskrivning Lindh 
(1993) gör att det är datorn som är lärare i ett undervisande program så ansåg jag att det gick att 
göra program där läraren fortfarande förmedlade den information som fanns i programmet. Min 
grundutbildning är inom matematik och fysik. De enda programmeringskunskaper jag har är i 
mycket elementär java. Därför valde jag att använda mig av presentationsprogrammet Microsoft 
PowerPoint. Programmet har fått mycket kritik för att det har en standard som bygger på 
punktlistor och används på så sätt att den pedagogiska teori som tillämpas blir behavioristisk 
(Atkinson, 2006). Därför har jag försökt att använda mig av en metod som heter beyond bullet 
points och tagits fram av Cliff Atkinson (2006). Han är författare, föreläsare och har som 
konsult arbetat med att utveckla metoder som används vid presentationer. Med utgångspunkt i 
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Atkinsons idéer och med hjälp av diverse kurslitteratur i Fysik B (Ekstig, Boström, 2004. 
Pålsgård, Kvist, Nilson, 2001. m.fl.) producerades sex olika presentationer för olika avsnitt i 
kärnfysik. 

! Atomslag – hur man bestämmer vad ett ämne har för atomslag. 
! Isotoper – presenterar vad en isotop är, exempel med 3 isotoper av väte. 
! Bindningsenergi – berättar om massdefekt och bindningsenergi. 
! Sönderfall – presenterar alfa-, beta- och gammasönderfall. 
! Fission och Fusion – klyvning och sammanslagning av atomkärnor. 
! Kärnkraft – hur ett kokvatten- och tryckvattenkraftverk fungerar. 

När de var färdiga erbjöd jag de två lärarna att använda dem på sina lektioner. En av dem 
använde materialet. Vid de lektionspass som de användes var jag närvarande och noterade hur 
de användes. Jag använde mig också av litteratur om användning av PowerPoint i klassrum för 
att stötta läraren (Howell, Howell, Childress, 2006). När läraren använt dessa sex presentationer 
fick han i uppgift av mig att själv producera två presentationer. Han gjorde två presentationer 
om relativitetsteori och använde dem. En av de tankar som väcktes vid identifieringen av behov 
var att det borde gå att använda det materialet som producerades för presentation även som 
undervisande program utanför klassrummet. Därför användes de presentationer jag gjorde till att 
göra filmmaterial. På dessa filmer hämtas bilden från presentationerna och ljudet är en 
ljudupptagning där jag själv undervisar. Detta material erbjöds sedan för alla fyra lärarna som 
kunde publicera materialet på deras klassers avdelningar i Fronter. En av lärarna använde 
materialet. 

Vid produktionen av dessa lärobjekt har jag utgått ifrån de pedagogiska teorier som jag tidigare 
beskrivit. Jag har sett till att PowerPoint-materialet kan attraheras av elever med visuell lärstil 
och filmerna av elever med visuell eller audiell lärstil. Genom att hela tiden försöka relatera det 
som förmedlas till andra delar inbjuds en djup lärstrategi. De filmer som produceras kan 
användas helt individuellt som komplement eller ersättning till katederundervisning. Vid 
produktionen har jag tagit hänsyn till alla tre av de pedagogiska inriktningarna, behaviorismen, 
kognitivismen och det sociokulturella perspektivet på lärande. Men jag har medvetet valt att 
utforma materialet så det går att använda med vilken som helst av dessa tre pedagogiska teorier. 
Detta för att varje lärare själv skall kunna välja hur denne vill arbeta. Urvalet av det material 
som gjordes hade också det ett pedagogiskt fokus, men det var inte lika omfattande. Det beror 
också på att tillgången till material skulle bli mycket litet om stor hänsyn till lärstilar, 
lärstrategier etc. tagits. Ett problem som finns med alla lärobjekt i fältstudien är problemet med 
att attrahera elever med kinestetisk eller taktil lärstil. Jag har tidigare observerat de problem 
dessa två lärstilsgrupper har i skolan eftersom många lärare bara tillgodoser de audiella och 
visuella eleverna. Eftersom både kognitivismen och de sociokulturella perspektivet på lärande 
samt människa- datorinteraktion framhåller just vikten av interaktionen kommer säkerligen en 
stor utmaning för framtida utvecklare av programvara för skolbruk att just arbeta med 
interaktionsfrågor. 

Meddelandetjänsten 
Bakgrunden till meddelandetjänsten var ett behov från eleverna som visade sig vid förstudien. 
Även lärarna var positiva till meddelandetjänsten. Förstudien visade att SMS var det digitala 
kommunikationsverktyg där information snabbast kunde förmedlas till dem. Men eftersom det 
enligt förstudieenkäten var så att inte alla elever som deltog ägde en mobiltelefon behövde 
tjänsten kompletteras. Enligt samma enkät hade inte alla tillgång till Internet i hemmet men alla 
elever hade tillgång antingen till Internet eller mobiltelefon. Därför utvecklades en 
meddelandetjänst där både SMS och E-post kunde användas för att förmedla information.  

mStudent är ett samarbetsprojekt mellan flera olika instanser i Stockolm och syftar till att öka 
antalet mobila tjänster för Stockholms studenter. De startade under 2003 med en förstudie och 
rapporterade från den 14 olika förslag till tjänster att arbeta vidare med (Sundell, 2003). Alla 
dessa tjänster har sin bas i SMS/MMS, Internetaccess och E-post. Deras projekt vidare-
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utvecklades med ett IT-projekt på KTH under 2004 med titeln ”SMS på KTH” (Danell, 
Pettersson, Sundell, 2004). Slutsatserna från detta projekt var att SMS var en välkommen 
kommunikationsmetod för att skicka meddelanden om schemaändringar och annan kurs-
information. Ett av de främsta skälen var att restiderna i Stockholm ofta är långa så information 
om schemaändringar via SMS kan göra så studenten inte behöver åka till en inställd lektion. 
Bland problemen fanns att studenterna upplevde en spam-känsla efter ett tag. De valde en metod 
där studenterna inte behövde betala för tjänsten. Men i utvärderingen ingick en fråga om de var 
villiga att betala för tjänsten och i så fall hur mycket. (Danell et al., 2004)  

Den meddelandetjänst som utvecklades inom min studie hade som syfte att förmedla 
information mellan läraren och eleverna. Genom tjänsten kunde läraren t.ex. påminna om prov, 
läxor etc. samt meddela förändringar i t.ex. schema. Eftersom en meddelandetjänst har till 
uppgift att förmedla information från en part till en annan är det svårt att frångå en 
behavioristisk syn på hur lärande kan ske med stöd av tjänsten. Jag ser inget fel i detta men vill 
poängtera att denna tjänst enkelt kan användas för individuella meddelanden till varje elev 
baserat på elevens förutsättningar. Jag tror också att det med mobilen som artefakt går att skapa 
situationer där lärande kan ske. Enligt skollagen gäller att all utbildning i gymnasieskolan skall 
vara avgiftsfri (SFS 1985:1100, 5 kap. Gymnasieskolan, § 21). Därför skulle tjänsten vara helt 
gratis för eleverna. De kostnader som uppkom i samband med SMS-utskick finansierades av 
KTH Learning Lab. Den färdiga meddelandetjänsten erbjöds alla de fyra fysiklärarna som 
undervisade i Fysik B. Av dessa var en intresserad av att prova tjänsten med sina elever. En 
blankett användes där eleverna fick anteckna för om de var intresserade av tjänsten och hur de 
ville få meddelanden levererade. Under utprovningen skickades totalt fyra meddelanden. 

Du är nu införd i meddelandetjänsten och här är första meddelandet. Glöm inte bort fysikläxan 
till i morgon (onsdag). Sidorna 203-208 i boken. Skickat den 3 april 2007 kl. 17.26 
 
Nu finns en fysikläxa på Fronter. Läxan görs på Fronter och handlar om fission och fusion. Den 
skall vara inlämnad senast söndag kl 23.59. Skickat den 3 maj 2007 kl. 09.47 

 

Glöm inte bort fysikläxan som senast i dag kl 23.59 skall ha besvarats via Fronter. Den finns i 
FyB-rummet under avdelningen webbläxor. Lycka till! Skickat: den 6 maj 2007 kl. 13.43 
 
Hej! På Fronter finns det nu bl.a. filmer om kärnfysik som kan vara bra att titta på inför provet. 
Har ni problem får ni gärna ställa frågor på diskussionsforumet på Fronter så kan ni få hjälp 
där. ”Läraren” kollar till där titt som tätt. Skickat: den 7 maj 2007 kl. 08.57. (klasslärarens 
namn är borttaget och ersatt med texten ”Läraren”) 

Användning av lärplattform 
Anledningen till att användning av Fronter som lärplattform ingick i handlingsplanen var att 
Stockholms stad köpt in den lärplattformen under 2006 och höll på med introduktion av den 
samtidigt som projektet genomfördes. Då Stockholms stad genomförde utbildningar i 
handhavande och hade utmärkta manualer att tillgå valde jag att erbjuda lärarna stöd i 
användningen av Fronter. Lärplattformen är uppbyggd kring olika virtuella rum där tanken är att 
varje klass och ämne skall ha ett eget rum. Utöver det kan t.ex. lärare skapa speciella lärarrum. I 
varje rum finns flera verktyg. Lärare kan publicera dokument, skriva korta nyheter och 
tillsammans med eleverna går det att föra diskussioner både i forum och chatt. En av lärarna var 
intresserad av att börja använda Fronter och få hjälp. Tillsammans byggde vi upp ett rum för 
den klass han undervisade i fysik. I rummet använde vi oss av sex verktyg: nyheter, loggbok, 
lektionsmaterial, digitala lärobjekt, diskussion och webbläxor. I verktyget nyheter gick det att 
publicera nyheter som också syntes på elevernas startsida. I loggboken kunde läraren skriva en 
dagbok om vad som hände på varje lektion så att elever som missat lektionen kunde ta del av 
vad som hänt. Dessa verktyg utnyttjades inte. Verktyget lektionsmaterial användes av läraren 
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för att lägga upp material som använts på lektioner. Bland annat fanns presentationer, utdelade 
övningar och länkar till olika lektionsprogram som läraren använt. I digitala lärobjekt fanns de 
filmer som jag producerat och länkar till andra lärobjekt som läraren inte använt sig av på 
lektionstid men som han ändå bedömde var av intresse för eleverna. Verktyget diskussion kunde 
eleverna använda för att diskutera med varandra eller med läraren i form av ett webbforum. I 
webbläxor kunde läraren ge läxor som skulle göras digitalt via verktyget. Det utnyttjades en 
gång. I systemen fanns också en statistikfunktion så det gick att som lärare studera aktiviteten i 
Fronter. Aktiviteten varierade från 1 till 107 besök i rummet under den tid som studien pågick. 
Medel för antalet besök per elev var 18,4 besök med en standardavvikelse på 23,1 besök. Det 
var alltså en mycket stor spridning i antalet besök men alla besökte lärplattformen. 

Utvärdera 
Den utvärdering som gjordes efter tillämpningsperioden gjordes på i stort sett samma vis som 
vid identifieringen av behov. Eftersom det bara var en lärare som deltog aktivt i studien var det 
bara meningsfullt att göra en utvärdering med den klassen. Det var en och samma lärare som 
använde de saker som jag utvecklat. Jag gjorde en enkätstudie med eleverna och en intervju 
med läraren i den klassen. Eftersom jag kontinuerligt besökt lärarens lektioner fanns det inget 
behov av att göra observationer. Däremot filmades en lektion för att använda vid analys och 
presentation. 

Elevenkäter 
Enkäten besvarades av 17 elever av de 22 som ingår i klassen. De inledande frågorna om 
elevernas attityd till datorstödda lektioner var entydig. Alla tyckte att det var bra att ha datorstöd 
på lektioner. Av dessa ansåg 41 % att det var mycket bra. Alla utom en tyckte att det var lättare 
att förstå vad läraren förklarade när datorn användes. Den eleven tyckte inte att det var någon 
skillnad. Alla föredrog undervisning med datorstöd framför undervisning utan datorstöd. På 
frågan om varför det var bättre svarade många elever att det var enklare att förstå innehållet 
eftersom läraren använde sig av förklarande bilder, animationer och filmer. Flera upplevde 
också att lektionen blev mera strukturerad. Alla utom en hade ett positivt eller mycket positivt 
intryck av meddelandetjänsten. Den återstående eleven upplevde tjänsten som mycket negativ 
och förklarade det med att den inte hade fått några meddelande. Eftersom alla svar lämnades 
anonymt har jag inte kunnat ta reda på vad som orsakat detta. Den spam-känsla som Danell et 
al. (2004) beskrev att mottagarna i deras studie känt på grund av mängden meddelande förekom 
inte. Av eleverna ansåg 12 st. att det hade skickats lagom många meddelanden medan 5 st. 
tyckte att det hade skickats för få meddelande. Eleverna tyckte att det var mycket bra att få 
information om inställda lektioner och påminnelser. Störst spridning i enkätstudien var det i 
frågor om Fronter. På frågan om vilket som var deras allmänna intryck av Fronter svarade 3 
elever att det var mycket positivt, 10 elever att det var positivt, 1 elev att det var varken positivt 
eller negativt och 3 elever att det var negativt. Ingen ansåg att det var mycket negativt. Nästa 
fråga om Fronter gällde webbläxan. Jag frågade hur de tyckte att det var att göra läxan via 
Fronter jämfört med att göra den på traditionellt sätt. Här svarade 5 elever att det var mycket 
bra, 3 elever att det var bra, 4 elever att det var varken bra eller dåligt och 3 elever att det var 
dåligt. Eftersom aktiviteten på diskussionsforumet hade varit lägre än förväntat frågade jag 
varför de trodde att det var så. Flera svarade att de ansåg att MSN Messenger var ett bättre 
program för sådana diskussioner än det forum som fanns på Fronter. Några svarade att de inte 
tyckte att det fanns ett behov av att ha ett forum eftersom de träffades nästan varje dag ändå. Det 
var 13 elever som hade sett de filmer som producerats av presentationerna. De tyckte att 
filmerna var bra och använde dem framförallt vid studier inför prov. Alla svarade att de skulle 
vilja att läraren fortsatte göra filmer. 

En majoritet av eleverna svarade i enkäten att de var mycket positivt inställda till datorstödd 
undervisning. På frågan om de tyckte att man skulle använda datorer i undervisning svarade alla 
utom 1 person att man skulle det och den som inte direkt svarade ja tyckte att det inte spelade 
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någon roll. Den inställningen hade inte förändrats under studien för de flesta. Av eleverna hade 
4 st. blivit mer positiva till användning av datorer i undervisning än tidigare. Resterade 13 hade 
inte bytt inställning. Ingen var mer negativ nu än tidigare. Den kritik som enkäten visade var 
mot deras lärplattform, Fronter. Flera elever hade aktivt valt att inte göra webbläxan, titta på 
filmerna eller delta i diskussionerna på forumet eftersom de inte tyckte om programmet. Det var 
bara 2 elever som sa att de hade ändrat sin studieteknik och de hade gjort det i liten 
utsträckning. På frågan om hur de tyckte att lärare borde använda datorn i framtiden svarade 
många att de tyckte att man borde göra så som vi gjort i denna studie. En var mer radikal och 
föreslog att man borde avskaffa skolan som byggnad och ge alla elever hemundervisning med 
helt digitaliserade lektioner. En annan poängterade att det var viktigt att lärarna skulle veta 
också när datorn inte var lämplig att använda och att man inte skulle ha en övertro på datorn 
som hjälpmedel. Läraren är fortfarande viktigast. 

Lärarintervju 
Eftersom bara en lärare deltagit aktivt i tillämpningsfasen bedömde jag att det bara var 
meningsfullt att göra en utvärdering med den läraren. Intervjun varade i ca 30 min.  

Läraren berättade att han fortfarande befinner sig mellan positiv och mycket positiv i 
inställningen till datorstödd undervisning. Han hade inte ändrat uppfattning. Han tyckte att 
denna studie till skillnad från andra IT-satsningar han deltagit i var mycket konkret och därför 
hade han fått ut mycket av att delta.  Gällande den datorstödda undervisningen i klassrummet så 
trodde han att han skulle fortsätta producera PowerPoint-material men förmodligen inte i 
samma utsträckning som under studien. På frågan om vilka positiva respektive negativa sidor 
han såg med att använda datorstöd svarade han att det var positivt att han tänker igenom vad 
som skall förmedlas extra noga när datorstöd används. Han uppgav att han fokuserade mer på 
innehåll och framställning också. Bland problemen lyfter han fram att man som lärare blir mer 
styrd eftersom det är svårt att frångå den planeringen man gjort. Då blir det svårare att 
interagera med eleverna och flexibiliteten sjunker. Fronter hade varit som han förväntat sig. Det 
fungerar bra som arkiv för material och kan vara bra för att kommunicera med eleverna. Han 
tyckte själv att han kunde ha varit mer aktiv i diskussionerna på Fronter. Elevernas önskemål 
om att kommunicera via MSN Messenger tror han inte går att genomföra. Det skulle i så fall 
kräva att han arbetade på kvällstid eftersom eleverna oftast gör sina läxor då. Han föredrar i 
stället ett asynkront kommunikationssätt så eleverna kan ställa frågor när det passar dem och 
han kan svara när det passar honom. Läxförhörsverktyget på Fronter tyckte han inte var bra av 
två skäl. Dels var det svårt att göra frågor eftersom verktyget i princip kräver flersvarsfrågor. 
Det gick inte heller att skriva matematiska funktioner. Det andra skälet var att rättssäkerheten 
sjunker eftersom det är lättare att fuska än i klassrummet. Läraren kommer inte använda det 
verktyget. Meddelandetjänsten upplevde han som enbart positiv och tyckte att det borde vara en 
central tjänst på alla skolor.  

Eftersom det om vi fortsatt följa modellen nu skulle ske en ny identifiering av behov ställde jag 
frågor om vilka behov som läraren ansåg sig ha. Han ville satsa på att lära sig hantera fler 
programvaror för att själv kunna producera animationer och filmer liknande de som använts. 
Men på grund av tidsbrist kommer han inte att kunna göra det i någon större utsträckning utan 
kommer i stället använda program som andra tagit fram. Han säger att det vore jättebra om det 
gjordes en IT-satsning där alla lärare under studiedagar fick arbeta med vad som går att göra 
med datorstödd undervisning. Läraren poängterar att det är viktigt att en sådan satsning bör vara 
mycket konkret eftersom han upplever att IT-satsningar ofta inte är det. Tidsbristen är den 
faktorn som bromsar hans egen utveckling främst. Därför vill han att det görs stora satsningar 
på produktion av bra material. Detta material bör dock vara konstruerat så att varje lärare kan 
plocka ihop sitt eget material ur mindre objekt. Läraren ser att det finns en mycket stor potential 
i datorutveckling men att man inte kommit så långt. Han är dock inte villig att gå så långt som 
att ersätta läraren med datorn. Han tror att det fysiska mötet mellan lärare och elev är så viktigt 
att det inte går att byta ut människan mot en maskin. Om 20 år tror läraren att datorn är ett 
naturligt verktyg i skolan. Men bara ett verktyg bland andra. 
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Analys 
Detta examensarbetes analys har gjorts ifrån tre olika utgångspunkter, fältstudien, 
lärarens förändrade villkor och lärandeprocessen. Via analysen utvecklas problem-
ställningens primär- och sekundärfrågor. 

Fältstudien 
Användarna av en metod för utveckling av digital kompetens i skolan är primärt lärarna, 
eftersom det är de som organiserar lärandet, men även eleverna och skolledningen påverkas. 
Därför har jag valt att i analysen av fältstudien utgå ifrån dessa användare. Datorer har funnits i 
skolan ca 40 år men i början på en mycket låg nivå. Det är först under de senaste 10 åren som 
användningen har tagit fart ordentligt och användningsområdena har blivit fler. Skola 2021 som 
är en studie om skolans framtid lyfter fram den tekniska utvecklingen som en av de viktigaste 
frågorna för skolan inför framtiden (Tiberg, Kraff, Lindgren, Lundgren, 2007). I de mest 
radikala versionerna kommer skolan som byggnad försvinna och all undervisning sker istället 
via datorer (Pedersen, 2000a). Enligt Säljö (2002) är datorn kanske den största utmaningen för 
skolan sedan boktryckarkonsten. Av de fyra lärarna som skulle delta i denna studie var det bara 
en som deltog aktivt under hela perioden. En lärare deltog under den första delen men inte under 
tillämpningsperioden och de övriga två lärarna deltog aldrig aktivt. De som inte deltog 
överhuvudtaget var de lärare som jag valt att tillämpa pull-metoden på. Att de då inte deltagit 
måste ses som ett resultat på att de lärarna inte såg denna studie som något de hade behov av. 
Den läraren som inte ville fortsätta vid tillämpningen ansåg sig inte ha tid att delta i studien. 
Även den lärare som deltog i studien fullt ut sade att den faktorn som bromsade hans utveckling 
främst var tidsbristen. Men är det verkligen så att mer tid skulle innebära en dramatisk IT 
utveckling? Flera forskare anser att datorer kommer infogas bland skolans andra hjälpmedel 
men att vi inte nått dit ännu (Pedersen, 2000a). Ett stort antal lärare är ännu avvaktande eller 
negativa till datoranvändning i skolan (Jedeskog, 1998, Lindh, 1997). Farkell-Bååthe (2000) har 
gett några exempel på vad detta kan bero på. 

Orsakerna till denna inställning är exempelvis bristande kunskaper om datorer och deras 
användning, oförmåga att se datorns fördelar ur inlärningssynpunkt och tidspress. Lärarna har 
ofta ej heller fått möjlighet till fortbildning i datoranvändning under skoltid m.m.  

(Farkell-Bååthe, 2000, s. 10) 

Vi befinner oss i punkt 4 i Cubans (1986) modell för införandet av IT i skolan. Datorn är, även 
om vi är på god väg, ännu inte ett naturligt hjälpmedel i skolan. Ännu finns ett motstånd till 
användning av IT i skolan. Vid datorstödd undervisning är som i all annan undervisning viktiga 
faktorer lärarens inställning, kunskaper, förmåga att förstå elevens behov och förmåga att 
anpassa undervisningsmetod (Farkell-Bååthe, 2000). Enligt Lindh (1993) finns det tre skäl för 
att datorer inte används i undervisningen. 

! Lärarna känner rädsla eller avoghet mot datorer och ett datorfyllt samhälle. 
! Lärarna känner oro för att inte kunna hantera datorer och kringutrustning. 
! Lärarna har svårt för att hitta lämpliga tillämpningar. 

I denna uppräkning finns inte tidsbrist med och i stället använder man uttryck som rädsla och 
oro. Kan det vara så att tidsbrist bara är ett svepskäl? Även om två av tre lärare har deltagit i 
kompetensutveckling på IT-området under de tre senaste åren är det enligt E-learning nordic 
2006 bara en av tre som känner sig säker på området. Man säger också att huruvida läraren 
deltagit i någon kompetensutveckling inom IT inte påverkar säkerhetsgraden. I media möter oss 
antingen bilder från skolor där användningen av IT är mycket välutvecklad eller helt 
outvecklad. I båda fallen är man överrens om att det är läraren som är den största påverkande 
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faktorn. Enligt IT i skolan 2006 anser lärarna att de största hindren är ekonomi, brist på datorer 
och för låg kompetens i lärarkåren. 

Den förstudie som jag genomförde bland eleverna syftade bland annat till att undersöka deras 
tillgång och användning av IT i skolan och hemma. Den visade att i princip alla hade tillgång 
till dator och mobiltelefon. Datorn använde de främst till att kommunicera med kompisar, läsa 
tidningar, studera och till fildelning. Vid studier använder de datorn bara för informations-
sökning och ordbehandling. Sina mobiltelefoner använder de nästan uteslutande till att ringa 
med och skicka samt ta emot SMS. Av 35 elever hade 9 en Mp3-spelare med videouppspelning. 
Dessa data låg till grund för utvecklandet av meddelandetjänsten, användandet av Fronter och 
framförallt filmproduktionen där vi fann att det inte fanns något behov att anpassa filmerna för 
visning i mobiltelefoner eller Mp3-spelare med videouppspelning. De data från förstudien som 
har gått att jämföra med övriga landet är tillgången till datorer, Internet och mobiltelefoner. Där 
visar IT i skolan 2006 att genomsnittet i landet är liknande. Eleverna var mycket positiva till alla 
de satsningar som vi gjorde under studien. De såg tydliga positiva fördelar för deras eget 
lärande med IT i skolan. De anser bland annat att datorstödd undervisning är mer strukturerad 
och att datorgrafik underlättar när man förklarar fysikaliska fenomen. Alla de elever som deltog 
i undersökningen föredrog undervisning med datorstöd framför undervisning utan datorstöd. 
Inställningen till att använda IT i undervisningen i landet är enligt IT i skolan 2006 inte lika 
total även om andelen positiva fortfarande är 89 procent vilket är en övertygande majoritet. 
Attitydundersökningen E-learning nordic 2006 instämmer i det positiva omdömet från eleverna. 
Den grupp som är mest positiva till användningen av IT i skolan är skolledarna. Där är enligt IT 
i skolan 2006 hela 94 procent positiva till att använda IT i undervisningen. Endast 1 procent var 
negativ. Flera studier som gjorts säger att skolledarna inte tar sitt ansvar. De anser att utveckling 
helt och hållet drivs av lokala eldsjälar bland lärare på skolorna vilka mer eller mindre ideellt 
arbetar med att förbättra förutsättningarna för datorstödd undervisning (Farkell-Bååthe, 2000). 
Min egen erfarenhet från fältstudien stöder detta uttalande. Ofta görs investeringar i teknik utan 
att detta sedan följs upp med en införandestrategi eller diskussion kring pedagogiska frågor. Det 
finns flera exempel på skolor som köpt in datorer utan att packa upp dem och skolor som satsat 
på inköp av lärplattformar utan att sedan använda dem. Anledningen till detta sätt att arbeta tros 
ofta vara att inte heller skolledarna har tillräcklig kompetens för att leda en implementering 
(Lindh, 1993, Nissen et al., 2000). Min erfarenhet från Östra Real gymnasium stämmer väl 
överens med de attitydundersökningarna visar. Att få medel för inköp av utrustning var inga 
problem, men att få tillgång till Fronter tog mig flera dagars arbete. Skolledningen tyckte att det 
var mycket positivt att det gjordes ett IT-projekt på deras skola men visste inte vad det innebar. 
En faktor som ingen av undersökningarna väger in är skolornas datorteknikers roll. I takt med 
att skolan datoriseras får datorteknikerna ett ökat administrativt, tekniskt och i vissa fall även 
pedagogiskt ansvar. Jag tror att i takt med att betydelsen av deras arbete ökar kommer även 
kravet på deras utbildning och kompetens att öka. Vid utformningen av lärobjekt till fältstudien 
var jag mån om att göra dessa så neutrala som möjligt i fråga om pedagogisk teori. Detta för att 
kunna studera om lärarens undervisningsprinciper förändrades något. Den läraren jag studerade 
främst i fältstudien hade tidigare en lärstrategi som var tydligt inspirerad av behaviorismen men 
hade också sociokulturella inslag. De observationer som jag gjorde före och under förändrings-
arbetet visade att lärarens undervisningsprinciper förändrades något under fältstudien. Denna 
förändring var åt de behavioristiska hållet. När han använde sig av de lärobjekt jag producerat 
valde han, medvetet eller ej, en klassisk behavioristisk strategi. Vid användningen av andra 
lärobjekt var situationen den samma. De sociokulturella inslagen som förekom var vid spontan 
användning av datorer som när läraren använde Internet för att ta fram aktuell fakta. Vid dessa 
tillfällen skapades ett situerat lärande med datorn som artefakt. 

Boktryckarkonsten som introducerades av Johann Gutenberg på 1450-talet var länge det enda 
mediet som användes i världen. Under de senaste 100 åren har de fått konkurrens av ljud, bild 
och rörlig bild. Så även i skolan där verktyg som diabilder, ljudband, TV och miniräknare 
använts. Det som gör dagens dator revolutionerande i detta avseende är att den samlar medier. I 
en dator går det att läsa texter, se bilder, lyssna på ljud och se på filmmaterial. Det har talats om 
att vi lever i ett multimediasamhälle men kan det inte vara så att vi är på väg därifrån? För att 
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kunna gå det sista steget så att IT blir en naturlig del i skolan krävs det att tekniken anpassas för 
skolan. Ofta har det varit så att skolan har i princip påtvingats teknik som inte anpassats för den 
(Pedersen, 2000b). Det är också viktigt att vi inte bara fokuserar på att se till att lärare kan 
använda datorer. De måste också veta när de skall använda den, till vad och varför (Riis, 
2000b). Den tekniska utvecklingen går rasande fort. Moores lag att kapaciteten hos ett 
datorsystem fördubblas var artonde månad har gällt i 40 år hittills (Bengtsson, 2000). På grund 
av att den tekniska utvecklingen går så snabbt blir de pedagogiska frågorna ännu viktigare 
eftersom de är mer bestående. Vi har ännu inte en skola där datorn ses som ett naturligt redskap. 
Men om datorn är den största utmaningen sedan boktryckarkonsten så är det inte så konstigt att 
utvecklingen går långsamt. 

Lärarens förändrade villkor 
I en skola där datorn ses som ett naturligt hjälpmedel kommer flera förändringar ske. Flera av de 
villkor som lärare i dag arbetar efter kommer och har redan i några fall förändrats. Den 
förändring som särskilt lyfts fram är att framtidens lärare inte kommer att vara bäst i klassen. I 
den rollen som läraren alltid haft ingår det att vara en auktoritet. Läraren har alltid varit den 
person i klassrummet som har mest kunskap. Men i dag är nästan alltid eleverna skickligare IT-
hanterare än sina lärare (Jedeskog, 1998). Jag är av den uppfattningen att denna skillnad i 
kunskap kommer att minska i takt med att de yngre lärare som själva sett IT som ett naturligt 
inslag i deras uppväxt blir fler. Men ett annat problem är att det spelar mycket mindre roll hur 
omfattande ämneskunskaper en lärare har. Via en dator och Internet kommer alla elever i 
samma klassrum ha tillgång till åtskilligt mycket mer kunskap i vilket ämne som helst. IT är 
därför en utmaning mot skolans kunskapshierarki. Läraren har inte monopol på kunskap (Säljö, 
2002). Även de regler som används för interaktionen mellan elever och lärande samt mellan 
elever kommer förändras. I takt med att eleverna får en större tillgång till information kommer 
deras utrymme på lektionstid att öka. På webben ser man redan nu ändrade spelregler för hur 
lärare och elever interagerar. På webbforum är utrymmet mer jämt fördelat mellan lärare och 
elever än i klassrummet även om läraren har störst utrymme även här (Anderhag et al., 2002). 
IT-utvecklingen medför också en förändring i sättet att se på klassrummet. Tack vare IT är det 
inte längre nödvändigt att elever och lärare har samma arbetsplatser och samma arbetstid. Man 
bedömer också att distansarbetet kommer att öka i omfattning. Eftersom tillgången till datorer 
och Internet i hemmet är mycket stor i Sverige finns det också en stor potential för 
distansarbete. (Nilsson, Pålsson, 1998).  

För att kunna arbeta under dessa förändrade villkor krävs det nya sätt att organisera skolarbetet 
och att lärare använder sig av en annan typ av ledarskap. Den traditionella lärarrollen att 
planera, förmedla och kontrollera kunskap kommer förändras. I stället kommer en ny 
lärandeprocess uppstå. I den nya lärarrollen kommer läraren i stället vara en organisatör med 
uppdrag att främja elevernas lärande. Att vara lärare innebär då inte direkt att vara undervisare 
utan snarare att vara handledare eller coach och inspirera eleverna i deras lärande (Fahlén 2000). 
Ett samhälle med oändligt mycket lättillgänglig information kommer att bli allt mer komplicerat 
eftersom den information som ständigt växer också blir mer varierad. Därför kommer lärarens 
uppdrag vara att hjälpa eleverna med att sortera, bearbeta och kritiskt granska den information 
som finns. Först då kan informationen omvandlas till kunskap (Farkell-Bååthe, 2000, Pedersen, 
2000b). Alla dessa förändringar går i hand med de två senare av de pedagogiska teorier som 
presenterats. Enligt dessa tankar skall den behavioristiska synen på lärande ersättas av kognitiv 
och sociokulturell. I stället för klassisk katederundervisning får läraren i uppdrag att skapa de 
situationer där lärande kan ske. Läraren som administratör kommer arbeta med att skapa 
strukturer och samspel där elever lär genom interaktion. 

Ett bekymmer kring frågan om digital kompetens är att den bedöms innehålla olika faktorer 
beroende på vilken generation man tillhör. E-learning nordic 2006 har kommit fram till att det 
finns en tydlig skillnad i det svar man får om man frågar vad det innebär att vara digitalt 
kompetent. Lärare och elever har t.ex. olika uppfattningar om informationssökning utan analys 
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och illegal fildelning. Lärare anser att det inte är en digital kompetens vilket en majoritet av 
eleverna anser att det är. Rambøll Management drog slutsatsen att det behövs en utredning kring 
begreppet digital kompetens. Under 2007 pågår flera parallella sådana utredningar med bl.a. 
KK-stiftelsen och föreningen Datorn i Utbildningen. Jag anser att en digitalt kompetent person 
är en person som har tillräcklig bildning för att kunna hantera olika digitala medier. För lärare 
innebär det att den lärare som bedöms vara digitalt kompetent har tillräcklig bildning för att 
aktivt kunna verka i den skola där digitala verktyg ses som en naturlig del. En digitalt 
kompetent lärare skall även inom sitt område kunna bidra till sina elevers bildning så de kan 
verka i det digitala samhället. 

Dessa förändrade villkor som litteraturen och andra studier beskriver syntes ganska lite under 
fältstudien. Eftersom läraren var den enda som hade en dator i klassrummet utmanade ingen 
elev kunskapshierarkin. Dock så uppmanade eleverna vid några tillfällen läraren att ta fram 
någon faktauppgift han inte hade via Internet på lektionstid. Ett exempel var om hur stor den 
svenska elproduktionen var. En elev hjälpte då läraren med att ta fram data för hur stor 
elproduktionen var just då. I lärarintervjun vid fältstudiens avslutande lyfte läraren fram hur han 
tror i framtiden att läraren kommer vara handledare men säger att vi inte är där ännu. Problemet 
med vad som bör anses vara en digital kompetens tog båda de lärarna jag intervjuade vid 
förstudien fram utan att jag ställt några frågor om det. Lärarna kände sig dock mest bekymrade 
över elevernas digitala kompetens och funderade inte så mycket på sin egen och hur de kan 
förenas. Min fältstudie har inte på någon punkt gått emot de villkor för läraren som enligt 
litteraturen och andra studier skall ske. Fältstudien ger stöd för de förändrade villkoren men 
betonar att vi inte ännu har nått dit. 

Lärandeprocessen 
Kommer en datoriserad skola att förändra elevernas sätt att lära? Svaret på den frågan är nej. I 
biologisk mening förändras inte hur elever lär (Säljö, 2002). Datorn är inget annat än ett 
medium för kommunikation. I en kommunikationsmodell med informationskälla, sändare, 
mottagare och en destination skall datorn i första hand ses som en sändare av information, inte 
en informationskälla. Datorn som sådan påverkar inte undervisningen utan det är hur läraren 
använder den som påverkar undervisningen. Det är varje lärares undervisningsstil och 
pedagogiska grundsyn som skall bestämma hur undervisningen ser ut. Inte tillgången till eller 
användningen av teknik (Pedersen, 2000a). Därför är den eviga frågan om elevernas lärande blir 
bättre med IKT inte en fråga om maskin, det är en fråga om metod. Även om det inte är någon 
skillnad i hur elever lär så är det stor skillnad i vad elever behöver lära sig. En lantbrukare som 
var verksam för 100 år sedan behövde kunna helt andra saker än en i dag verksam lantbrukare. 
Det fysiska arbetet som en lantbrukare ägnade sig åt har till stor del ersatts med maskiner och 
verktyg. Samtidigt har det administrativa arbetet ökat markant. När människan uppfann papper 
och penna behövde hon inte längre kunna memorera saker men i stället måste hon kunna läsa 
och skriva. Resonemanget går att driva hur långt som helst och slutsatsen av det är att 
människans behov av lärande kommer alltid att finnas även om dess natur kommer förändras 
(Säljö, 2002). Den digitala kompetens som krävs av en lärare handlar till stor del om 
lärandeprocessen (Nilsson, Pålsson, 1998). Eftersom den tekniska kapaciteten förändras 
lavinartat samtidigt som de pedagogiska frågorna utvecklas på längre sikt bör de frågor som 
diskuteras vid utvecklingar av digital kompetens snarare omfattas av pedagogik än teknik 
eftersom den är mer långsiktig. Den största utvecklingsuppgiften vi står inför är förmodligen att 
flera tidigare pedagogiska frågor måste tas upp och svaras på igen (Riis, 2000b). 

Länge har den svenska skolan betraktat kunskap som ett objekt som förflyttas från lärare till 
elev. Denna teori, behaviorismen, bygger på den princip att läraren lär ut och eleven lär in. 
Även i datorstödd undervisning har denna pedagogiska teori länge varit ledande. Både min egen 
studie som andra studier (t.ex. Lindén, Möller-Norén, 2006) ger exempel på hur förmedlings-
pedagogiken blir tydlig när läraren använder sig av PowerPoint eller annan programvara. Ett 
exempel på detta var hur läraren i fältstudien närmade sig förmedlingspedagogiken när han 
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använde det material som både han och jag producerat. Jag tror att anledningen till en 
behavioristisk syn på hur undervisning används har med utformningen av datorprogram att göra. 
Teori om människa- datorinteraktion beskriver datoranvändning som ett samspel mellan 
människan som är flexibel och datorn som är regelstyrd. En av behaviorismens klassiska tankar 
om klassisk betingning är precis som datorn regelstyrd. Ivan Pavlov (1849-1936) lyckades med 
hjälp av hundar visa att det gick att associera en stimulering med en reaktion. De regler som 
ligger till grund för våra datorprogram är att datorn ger en reaktion på en instruktion till 
användaren. Om användaren trycker ner en tangent med bokstaven a på sitt tangentbord så 
kommer samma bokstav upp på skärmen. När användare rör musen rör sig en markör på 
skärmen. Om användaren gör något felaktigt markerar datorn detta med bild och ljud. 
Interaktionen mellan användare och dator är exempel på stimuli och reaktion. Eftersom vi har 
lärt oss att om vi dubbelklickar på en ikon så startar programmet har Pavlov lyckats. 
Interaktionen mellan människa och dator är i grunden behavioristiskt uppbyggd. Är det då 
omöjligt att tillämpa olika teoretiska perspektiv i sin undervisning med hjälp av datorer? Svaret 
är som tur är nej. Dessa teorier är ju inte friställda från varandra utan har flera gemensamma 
drag. Den struktur som Piaget (1971) framhåller som en av intelligensens väsentliga funktioner 
är gemensam med datorer som även dem i sin uppbyggnad är strukturell. All information som 
finns i en dator har en rak och tydlig struktur. IKT som begrepp och teori har samband med bl.a. 
det sociokulturella perspektivet. Med datorn som artefakt interagerar eleven med andra 
människor och information och utmanar i dessa situationer sina utvecklingszoner. Man kan 
använda datorer på olika sätt utifrån de olika pedagogiska idéer man väljer att tillämpa i sin 
undervisning. Det är inte datorn som sådan som påverkar pedagogisk teori utan programvaror 
och användning. Det går att använda vilken pedagogisk teori som helst. Både attityd-
undersökningar bland lärare som E-learning nordic 2006 och andra studier har visat att IT 
mycket väl kan användas för att skapa individualiserad undervisning. Vidare bedöms det som 
enklare att med datorstöd nå fler lärstilar med samma gång. Med lärobjekt kan man kombinera 
ljud, text, bild och interaktiva övningar och därmed når man både elever med visuell, audiell 
och kinestetisk lärstil (Kågström, 2003). Lindwall et al. (2002) presenterar Beichners hypotes. 
Den bygger på att det räcker med att titta på simuleringar eller animationer. Hypotesen visade 
sig vara falsk. I stället kom han fram till att det är elevens aktiva deltagande som var påverkande 
faktor. Därför är det viktigt att de programvaror som tas fram uppfyller krav på interaktivitet 
(Anderhag et al., 2002). Det finns också ett starkt stöd för att datorn kan användas för att se 
sammanhang och strukturer eftersom de kan presenteras på olika sätt via dator. Därför kan 
datorn också stödja en djup lärstrategi. Många tror att det med datorn kommer uppstå en ny 
lärandeprocess där eleverna lär sig av varandra och information (Lindh, 1993). Denna åsikt går 
hand i hand med den nu rådande pedagogiska inriktningen. För i det sociokulturella perspektivet 
lär elever i samspelet med andra och vid interaktion med olika artefakter. Den artefakten som 
eleven då interagerar med är en informationskälla som via datorn når eleven. Vid datorstödd 
undervisning i ett sociokulturellt perspektiv har läraren till uppgift att skapa situationer där 
elever kan interagera med andra. Antingen direkt eller via IKT. Eleverna kan också interagera 
med datorn och via den information som finns där skapa sin egen kunskap och därigenom 
utvecklas. I sin skrivelse till statsministern skriver IT-kommissionen att 

målet ska vara att datorn blir ett hjälpmedel som öppnar möjligheter för en ny pedagogik. 

(IT-kommissionen, SOU 1995:68) 

Exemplet med datorstödd undervisning i ett sociokulturellt perspektiv visar att det inte bara är 
förmedlingspedagogiken som är giltig vid tal om datorstödd undervisning. Vi måste vara 
försiktiga så att inte de pedagogiska frågorna på IKT leder till att vi tror att det finns en lösning 
på pedagogikens problem. Enligt Pedersen (2000a) finns det teoretiker som tror att elever lär 
bättre, snabbare och att behovet av lärarledd undervisning minskar om vi använder oss av IKT. 
Ofta är detta ett argument för skolledare att köpa in datorutrustning. Tyvärr är det i princip 
omöjligt att avgöra det eftersom det i begreppet lärande finns så många faktorer (Pedersen, 
2000b). Många forskare i tvärvetenskapen datorstött lärande är överens om att i den utveckling 
som sker måste fokus vara skolutveckling och inte teknisk utveckling. Därför måste de 
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programvaror som används i skolan ha utvecklats för skolan. Programmen måste ha genomlysts 
av pedagoger och personer som arbetar med människa- datorinteraktion för att uppfylla de krav 
som finns. Datorn är ett starkt verktyg eftersom det samlar flera av de medier som använts som 
verktyg i skolan. Med datorn går det att tillgodose en ökad individualisering och en ökad djup 
lärstrategi främjas. Det går också att nå fler lärstilar på en och samma gång. IT har möjligheter 
att vara ett oerhört kraftfullt verktyg i skolan. Men felaktig datorundervisning kommer att leda 
till en fördumning (Lindh, 1993). 

Hur finner man då det ultimata sättet för att undervisa med stöd av datorn? Jag tror inte att det 
finns en metod utan jag tror att det finns lika många metoder för datorstödd undervisning som 
det finns lärare. För att en lärare skall kunna utveckla sin digitala kompetens måste hon utgå 
ifrån sin nuvarande digitala kompetens, sin generella kompetens och sin personliga lärarfilosofi. 
Jag tänker inte argumentera för huruvida ett behavioristiskt, sociokulturellt eller någon annan 
form av utvecklingspsykologi skall ligga till grund för den bästa metoden för datorstött lärande. 
Jag tror att varje enskild lärare måste skapa sin egen metod som baseras på lärarens tidigare 
färdigheter och pedagogisk grundsyn. Men för att varje lärare skall kunna göra detta måste 
läraren utbildas och det måste finnas tillgång till professionellt utvecklad teknik. Dessutom 
krävs ett omfattande arbete med forskning och teoribildning gällande IT och pedagogisk teori. 
Detta arbete kan mycket väl leda fram till en fjärde paradigm i pedagogisk teori. 
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Slutsatser 
Avsnittet är en resultatredovisning med svar på problemfrågeställningarna. 
Detta examensarbete har utgått från frågan om vilka faktorer som påverkar utvecklingen av en 
lärares digitala kompetens. Utöver denna fråga har arbetet också haft tre sekundärfrågor. De har 
behandlat lärandeprocessen, lärarens förändrade villkor och hur en digital evolution mottas i 
klassrummet. 

De faktorer som påverkar utvecklingen av lärares digitala kompetens är. 

! Tillgång till datorutrustning. 
! Tillgång till för skolan anpassad mjukvara. 
! Utbildning av lärare. 

För att en lärare över huvudtaget skall kunna utveckla en digital kompetens behövs relevant 
datorutrustning. Läraren måste ha tillgång till dator både i och utanför klassrummet. Dessa 
behöver inte vara av absolut senaste modell, men behöver vara så bra att de går att använda i 
skolarbetet. Vidare måste det finnas en projektor eller motsvarande för att kunna visa skärm-
innehållet i alla klassrum. Alla lärare och elever måste ha tillgång till digitalkameror, digitala 
videokameror, webbkameror, mp3-spelare etc. I dag är i princip ingen programvara anpassad 
för skolan. Den utveckling av olika programvaror som sker görs nästan uteslutande av lokala 
eldsjälar. Därför måste läromedelsproducenterna konstruera programvara för användning i 
skolan. Varje lärare måste ha tillgång till mjukvara inom varje avsnitt den undervisar i. Dessa 
skall vara anpassade för skolan och vara av alla fyra typerna: drillprogram, lektionsprogram, 
undervisande program och verktygsprogram. Alla lärare måste utbildas. Både de studenter som i 
dag läser till lärare och de lärare som är verksamma i skolan måste få en grundläggande 
utbildning. Den skall omfatta användning av utrustning och mjukvara men måste främst 
diskutera den förändrade lärarroll och den förändringen i lärandeprocess som en datorstödd 
miljö medför. 

I dag tillämpas oftast behaviorismen som pedagogisk teori när man talar om datorstödd 
undervisning. Datorn som sådan påverkar inte undervisningen utan det är programvarans 
utformning och lärarens användning som gör det. Därför går det att använda sig av vilken 
pedagogisk teori som helst. Användningen av IT i skolan skall följa den övriga 
skolutvecklingen. Det går till exempel alldeles utmärkt att använda sig av ett sociokulturellt 
perspektiv, som är den nu ledande pedagogiska inriktningen, i en datorstödd miljö. Vilken 
pedagogisk teori som bör användas avgör varje lärare. Med en datorstödd miljö kommer 
lärarens villkor förändras. Läraren kommer inte längre ha monopol på kunskap. Via sökmotor 
har eleven tillgång till samma information som läraren. Ofta kan en elev ta fram mer 
information om ett område än läraren fått under sina studier. Den traditionella lärarrollen att 
planera, förmedla och kontrollera kunskap kommer förändras. I stället kommer läraren vara en 
administratör och en coach med uppdrag att stödja elevernas lärande. En datorstödd miljö i 
skolan bemöts mycket positivt av eleverna som redan ser datorn som ett naturligt hjälpmedel i 
hela samhället och ofta tycker att skolan inte följt samhällets utveckling. Lärare är i allmänhet 
mer försiktiga och ser oftare problem och begränsningar. Dock ser lärare att datorn kan vara ett 
verktyg bland andra men lyfter fram att det är läraren som är viktigast och inte datorn. Den 
genomsnittlige läraren är försiktigt positiv till datorstödd undervisning. Mest positiva till en 
datorisering av skolan är skolledarna. De säger sig se en tydlig vinst med datorstödda miljöer. 
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Diskussion 
Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion. Här reflekterar jag kring arbetet, 
min egen insats, omvärlden och resultatet. Jag ger också förslag på vidare arbete inom 
forskningsområdet. 
I vårt grannland Norge har man sedan en tid tillbaka valt att upphöja begreppet digital 
kompetens. Där anser man att hanterande av digitala medier är en baskunskap som alla 
människor bör ha och jämställer det med färdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna. I EU-
parlamentet antog man under hösten 2007 ett dokument med några nyckelkompetenser för 
livslångt lärande. Där finns digital kompetens med som en av åtta kompetenser.  

Europaparlamentet antog dessa kompetenser som nyckelkompetenser för livslångt lärande: 

1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande språk. 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 
4. Digital kompetens. 
5. Lära att lära. 
6. Social och medborgerlig kompetens. 
7. Initiativförmåga och företagaranda. 
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

(Europaparlamentet, 2006) 

Det tycker jag ger en fingervisning om hur viktigt det kommer vara att kunna hantera datorer. I 
vårt samhälle har digitala artefakter upptagits bland andra verktyg och ses som en naturlig del 
av vår värld. En värld utan datorer är det få som kan ens tänka sig i dag. Därför blir jag orolig 
när jag läser Yngve Wallins (2007) artikel i tidningen IT och lärande 2/07 om akut behov av 
digitala lärresurser. Enligt Wallin sitter de traditionella producenterna av läromedel fast i 
affärsmodeller som inte fungerar på Internet. Därför sker knappt någon utveckling av digitala 
läromedel. Hur ska vi någonsin kunna få en digitalt stödd undervisning om det inte sker 
satsningar överallt? För att lärare skall kunna lyckas med att utveckla en digital kompetens för 
att motsvara de krav som ställs av samhället måste det göras krafttag. Enligt Rambøll 
Management undersökning E-learning nordic 2006 kan man inte skönja någon inverkan på 
användning av IT genom att lärare genomgår kompetensutbildningar. Det finns inte heller 
någon skillnad på användandet av IT i skolor där man genomfört projekt och skolor där man 
inte gjort det. Varför är det så? Kan det vara så att de utbildningar och projekt som har 
genomförts inte lett till en förändring i klassrummet? Om så är fallet undrar jag varför de 
utbildningarna och projekten ens har genomförts. För det är väl för att underlätta för varje skola, 
varje lärare och varje elev att verka i en digitalt stödd miljö som forskningsområdet finns?   

Ett spännande sätt att se på begreppet digital kompetens är att se det som ett språk. Ett språk är 
precis som IKT ett medium för kommunikation, det finns speciella regler, grammatik och ord. 
Då har de som är födda på 1990-talet och senare digitala samhället som ett modersmål. För dem 
har datorer alltid funnits och ses som fullkomligt naturligt. Att barnet började använda datorer är 
lika naturligt för dem som att de en dag börjar prata. För de som är födda tidigare än 1990-talet 
kommer digital kompetens vara som bäst ett andra språk. De minns den dagen som datorn 
börjades använda och har formellt fått lära sig hur en dator fungerar. Bland andra kan digital 
kompetens vara tredjespråket som man till viss del behärskar men inte känner sig trygg med. 
Det kan också vara det fjärde språket som man läste några år så man kan vissa grundläggande 
delar men långt ifrån hanterar om man skulle resa till landet. I dag är vi i situationen i den 
svenska skolan att eleverna ser digital kompetens som modersmål, de som i dag utbildar sig till 
lärare har ofta digital kompetens som andraspråk och lärarutbildarna har ofta digital kompetens 
som tredjespråk. Detta är en helt omvänd situation mot vad lärare och lärarutbildare är vana vid. 
Jag tror att detta är en av anledningarna till att det har varit så svårt att föra in IT i skolan och 
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lärarutbildningarna. Man är helt enkelt inte bekväm med IT. Vi har återigen en utmaning mot 
skolans hierarki. För att datorn skall bli en naturlig del i skolan behövs ”språklärare” på 
lärarutbildningarna och bland lärarutbildarnas lärare. Jag tror att LIKA-projektet och dess 
systerprojekt runt om i Sverige har en viktig uppgift när det gäller att få lärare, lärarstudenter 
och lärarutbildare att bli bekväma med IT i skolan. 

Att göra ett examensarbete med fältstudie på en skola ställer mycket särskilda krav. Till att 
börja med är gymnasieskolor till skillnad från svenska teknikföretag helt politiskt styrda. Därför 
fattas alla större beslut gällande skolans utveckling i politiska sammankomster. Man kan inte 
förvänta sig att lärare är intresserade av att arbeta med digital utveckling i skolan så länge de 
inte fått ett direkt uppdrag att göra detta. Mitt examensarbete har en stor brist. Den fältstudie 
som jag har gjort bygger i princip bara på data från en lärare och en klass. Redan utgångs-
punkten att arbeta med fyra lärare på samma skola var ett smalt urval. Men eftersom ett 
examensarbete varar i sex månader och fältstudien skulle motsvara tio veckor såg jag det som 
omöjligt att arbeta på flera geografiska platser. Den tid som skulle tillbringas på resa skulle helt 
enkelt bli för stor. Därför har jag läst flera rapporter från nationella och internationella under-
sökningar för att kunna stämma av om den skola jag arbetade med skilde sig i frågan om IT i 
någon stor utsträckning. Det gjorde den inte. Men av de två lärare som skulle delta aktivt var det 
sedan bara en som gjorde så, den andra skyllde på tidsbrist. För att kompensera detta 
förminskade underlag från fältstudien utökade jag litteraturstudien så att de slutsatser som dras 
baseras både på erfarenheter från min egen fältstudie och andras arbete. Jag har funderat en del 
på huruvida den modell för utveckling av digital kompetens som jag tagit fram går att använda i 
självutvecklingssyfte. Det blir mycket svårare än att göra som vi, med stöd av en extern person. 
Jag tror att det är svårt för en lärare att själv identifiera alla sina behov, göra en handlingsplan 
och sedan utvärdera den. Men om man accepterar att effekten av en självutveckling kommer att 
bli något mindre än en med stöd och att det inte ger samma snabba resultat så borde det gå. Du 
som läser denna rapport får gärna prova och återkomma med dina tankar till mig.  

I detta examensarbete har jag ställt lärarens roll i fokus framför elevens. Den enkla anledningen 
till detta är att problematiken med ungdomars digitala kompetens i princip inte finns. För 1990-
talisterna är datorn självklar. För dem är det mer naturligt att skicka ett SMS eller chatta på 
MSN än att lyfta telefonen och ringa. För dem är datorspelet Counter-Strike vad schack är för 
1930-talisterna. För den uppväxande generationen har datorn, mobilen m.m. alltid funnits och 
kommer finnas så länge ingenting annat ersätter dem. Datorn är naturlig i hemmet, på 
arbetsplatserna, i mataffären, men av någon underlig anledning inte i skolan. Att eleverna inte 
gör uppror och protesterar mot att skolan tar dem från sin naturliga miljö, den datorbaserade, är 
för mig en gåta. Det som jag främst kommer att bära med mig från detta examensarbete är 
vilken stor utmaning som datorn faktiskt är mot skolan i flera avseenden. Att försöka ge sig på 
den största utmaningen mot skolan sedan boktryckarkonsten känns ibland hopplöst svårt. Men 
jag tror verkligen att en datorstödd miljö kommer att underlätta för de elever som jag och andra 
gymnasielärare kommer att undervisa i framtiden. Samtidigt är det som en mycket klok elev 
skrev i sin enkät efter fältstudien att det är viktigt att man inte har en övertro på att datorstödd 
undervisning kommer lösa alla skolans problem. Jag tror att datorn i framtiden kommer vara ett 
mycket kraftfullt verktyg som accepterats av hela samhället. I skolan kommer kanske datorstödd 
undervisning vara normen och en icke datorstödd undervisning onormal? Då har vi gått det sista 
steget och IT har blivit ett naturligt verktyg i skolan. 

Vidare arbete 
Som med de flesta saker man sysslar med så finns det i efterhand saker som man skulle ha gjort 
annorlunda. I mitt fall finns det några saker som jag själv borde ha gjort annorlunda. Jag är 
mycket nöjd med mitt arbete men ser att detta kan vara av värde för liknande studier. Den 
viktigaste punkten är att det jag ville utreda var allt för omfattande i förhållande till 
omfattningen av studien. Det hade varit intressant att göra denna studie i form av 
doktorandstudier. Resultatet hade kanske varit detsamma men hade kunnat beläggas med data 
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från mer omfattande teoribildning och fältstudier. Men eftersom detta är ett examensarbete på 
20 veckor skulle jag om jag gjorde om arbetet försökt göra begränsningar tidigare i stället för att 
täcka av ett brett område. Jag hade försökt att göra ett smalare arbete och i stället kunnat nå 
djupare. Exempel på en begränsning skulle kunna vara att när handlingsplanen var klar endast 
gå vidare med en av punkterna. Jag hade också valt att behandla färre teorier om IT och lärande 
istället för att som nu presentera och behandla så många. Sammanfattningsvis hade jag valt ett 
mindre komplext syfte och en mindre komplicerad frågeställning. Det hade motsvarat den 
förväntade arbetsinsatsen bättre. 

För att datorn skall kunna accepteras som ett naturligt verktyg i skolan krävs fortsatta nationella 
och i flera fall även internationella satsningar. Dessa bör till viss del handla om teknisk 
utveckling men jag tror att andra verksamheter kommer leda en teknisk utveckling för hela 
samhället som skolan sedan kan ta del av. I stället måste satsningarna göras på mjukvara, 
pedagogisk forskning och utbildning av lärare. För att skolan skall acceptera IT som ett naturligt 
hjälpmedel måste det finnas mjukvara skapad för användning i skolan. Läromedels-
producenterna måste se vilken oerhörd potential som det finns i att utveckla sådan mjukvara. En 
forskning och teoribildning i pedagogik vid datorstöd måste fortgå och utvecklas. Många av 
pedagogikens frågor behöver utredas och besvaras på nytt. Digital kompetens måste ingå i alla 
lärares utbildning. Utbildningen bör inte bara ges som eget isolerat ämne utan behöver influera 
hela utbildningsprogram och skolor. De lärare som i dag är verksamma måste även de 
utvecklas. De måste ges tid och möjlighet att utbildas så deras kompetens blir om inte samma så 
i alla fall i närheten av den nyutexaminerade lärare bör ha. Denna utbildning bör innehålla 
utbildning i praktiskt handhavande med utrustning och programvara men det är väldigt viktigt 
att utbildningen också är pedagogiskt inriktad. Den teoribildning som finns och som kommer att 
finnas måste förmedlas till lärarkåren. Om dessa åtgärder genomförs är min uppfattning att vi 
har mycket stora möjligheter att ta det sista steget i Cubans utvecklingsmodell så datorn blir ett 
naturligt verktyg i skolan. Det kommer förmodligen att ta lång tid och kräva oanade resurser för 
att nå dit. Det skulle inte förvåna mig om det tar en generation. Då har de elever som nu växer 
upp och ser datorn som något naturligt i sin vardag utbildats till och arbetat flera år som lärare. 
Den ekonomiska satsning som krävs är också förmodligen av oanad storlek. Men om det är så 
att datorn är den största utmaningen mot skolan sen boktryckarkonsten behövs väl den största 
satsningen på skolutveckling sedan boktryckarkonsten? Att det tar tid är väl ändå inte så 
konstigt.
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Appendix 

Utvecklat undervisningsmaterial 
Under arbetet utvecklades sex olika presentationer för olika avsnitt i kärnfysik. 

! Atomslag – hur man bestämmer vad ett ämne har för atomslag. 
! Isotoper – presenterar vad en isotop är, exempel med 3 isotoper av väte. 
! Bindningsenergi – berättar om massdefekt och bindningsenergi. 
! Sönderfall – presenterar alfa-, beta- och gammasönderfall. 
! Fission och Fusion – klyvning och sammanslagning av atomkärnor. 
! Kärnkraft – hur ett kokvatten- och tryckvattenkraftverk fungerar. 

Av dessa presentationer gjordes också ett filmmaterial. På dessa filmer hämtas bilden från 
presentationerna och ljudet är en ljudupptagning där jag själv undervisar. 

Förstudie enkät 
Detta är svaren på den enkät som besvarades av 35 elever i 2 klasser under förstudien. På grund 
av att det är få svarande publiceras inte svaren på alla frågor här och ibland bara ett urval av 
svaren på frågorna. Detta för att det inte skall gå att identifiera respondenterna. 

 

Har du tillgång till dator i hemmet?  

35  Ja 0 Nej 

Hur många datorer finns i ert hushåll?  

0  0 st. 7  1 st. 8  2 st. 10  3 st. 10  fler än 3 st. 

Äger du en egen dator? 

27  Ja 7 Nej 

Har du tillgång till Internet hemma? 

34  Ja  1 Nej 

Vad har ni för uppkopplingshastighet? 

0 0.25 Mbit/s eller lägre  

4 0.25 Mbit/s och högre men lägre än 2 Mbit/s 

10 2 Mbit/s eller högre men lägre än 10 Mbit/s  

9 10 Mbit/s eller högre  

11 Vet inte 

Använder du Internet till att skicka och ta emot e-post? 

13  Flera gånger varje dag 

6  En gång per dag 

7 Flera ggr per vecka 

5  En gång per vecka 

2  En gång per månad 
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1  Mer sällan 

0  Har aldrig använt Internet till det 

Använder du Internet till att läsa tidningar (t.ex. Aftonbladet, DN etc.)? 

8  Flera gånger varje dag 

5  En gång per dag 

7 Flera ggr per vecka 

3 En gång per vecka 

6 En gång per månad 

4  Mer sällan 

2  Har aldrig använt Internet till det 

Använder du Internet till att kommunicera med kompisar (t.ex. via chatt)? 

19  Flera gånger varje dag 

4  En gång per dag 

8 Flera ggr per vecka 

1 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

2  Mer sällan 

1  Har aldrig använt Internet till det 

Använder du Internet till att titta på filmklipp (t.ex. via You Tube, Google video etc.)? 

5 Flera gånger varje dag 

6 En gång per dag 

9 Flera ggr per vecka 

8 En gång per vecka 

2 En gång per månad 

4 Mer sällan 

1 Har aldrig använt Internet till det 

Använder du Internet till att spela spel? 

3 Flera gånger varje dag 

2 En gång per dag 

4 Flera ggr per vecka 

6 En gång per vecka 

3 En gång per månad 

11 Mer sällan 

3 Har aldrig använt Internet till det 

Använder du Internet till att studera (t.ex. söka information till skolarbete)? 

12 Flera gånger varje dag 

5 En gång per dag 
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13 Flera ggr per vecka 

5 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

0 Mer sällan 

0 Har aldrig använt Internet till det 

Vilka andra saker använder du Internet till och hur ofta? 

Urval av svaren publiceras. Nöjen, ladda ner musik och film, söka information, läsa och skriva 
på olika forum. 

Använder du MSN och hur ofta? 

17 Flera gånger varje dag 

3 En gång per dag 

9 Flera ggr per vecka 

2 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

1 Mer sällan 

3 Har aldrig använt programmet 

0 Känner inte till programmet 

Använder du Skype och hur ofta? 

2 Flera gånger varje dag 

1 En gång per dag 

0 Flera ggr per vecka 

1 En gång per vecka 

1 En gång per månad 

6 Mer sällan 

19 Har aldrig använt programmet 

4 Känner inte till programmet 

Använder du ICQ och hur ofta? 

0 Flera gånger varje dag 

0 En gång per dag 

0 Flera ggr per vecka 

0 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

9 Mer sällan 

15 Har aldrig använt programmet 

10 Känner inte till programmet 

Använder du AOL instant och hur ofta? 

0 Flera gånger varje dag 

0 En gång per dag 
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0 Flera ggr per vecka 

0 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

4 Mer sällan 

19 Har aldrig använt programmet 

11 Känner inte till programmet 

Använder du Google talk och hur ofta? 

2 Flera gånger varje dag 

0 En gång per dag 

0 Flera ggr per vecka 

1 En gång per vecka 

1 En gång per månad 

4 Mer sällan 

14 Har aldrig använt programmet 

13 Känner inte till programmet 

Äger du en mobiltelefon 

34  Ja 1 Nej 

Använder du mobiltelefonen till att skicka och ta emot SMS? 

17 Flera gånger varje dag 

5 En gång per dag 

6 Flera ggr per vecka 

2 En gång per vecka 

2 En gång per månad 

1  Mer sällan 

1 Har aldrig använt mobilen till det 

0 Min mobil har inte den funktionen 

Använder du mobiltelefonen till att skicka och ta emot MMS? 

1 Flera gånger varje dag 

0 En gång per dag 

1 Flera ggr per vecka 

3 En gång per vecka 

4 En gång per månad 

8  Mer sällan 

15 Har aldrig använt mobilen till det 

1 Min mobil har inte den funktionen 

Använder du mobiltelefonen till att skicka och ta emot E-post? 

0 Flera gånger varje dag 
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0 En gång per dag 

0 Flera ggr per vecka 

0 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

8  Mer sällan 

20 Har aldrig använt mobilen till det 

6 Min mobil har inte den funktionen 

Använder du mobiltelefonen till att surfa (titta på hemsidor)? 

1 Flera gånger varje dag 

1 En gång per dag 

2 Flera ggr per vecka 

1 En gång per vecka 

0 En gång per månad 

7  Mer sällan 

16 Har aldrig använt mobilen till det 

6 Min mobil har inte den funktionen 

Använder du mobiltelefonen till att titta på videoklipp? 

3 Flera gånger varje dag 

1 En gång per dag 

1 Flera ggr per vecka 

0 En gång per vecka 

1 En gång per månad 

7  Mer sällan 

13 Har aldrig använt mobilen till det 

8 Min mobil har inte den funktionen 

Äger du en handdator? 

3 Ja 32 Nej 

Äger du en Mp3-spelare med videouppspelning? 

9 Ja 26 Nej 

Vad hade du för betyg i Fysik A? 

Svaret på frågan publiceras ej. 

Försök att beskriva hur du lättast lär dig nya saker (exempel lyssna, skriva, rita etc.) 

Urval av svaren publiceras. Skriva, läsa, jobba med kompisar, använder färgpennor, skriva ner 
och läsa egna anteckningar, genom filmer. 

Använder du dig av datorn och Internet när du pluggar? Om ja, hur gör du? 

Ordbehandling och Informationssökning. Alla svarade antingen en eller båda dessa. 

Om det fanns en plats med saker som skulle hjälpa dig med att plugga fysik, skulle du 
använda den? Hur ofta? 
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Urval av svaren publiceras. Definitivt men mest bara vid läxor och prov. Jag föredrar böckerna. 
Om det fanns ett forum där man kunde fråga saker vore det bra. Absolut! Varje dag när man går 
igenom vad man gjort på lektionen. Troligtvis inte, har MVG ändå. Nej, aldrig i livet! Ja, någon 
gång i veckan. 

Något mer du vill tillägga 

En svarade på frågan. Jag tycker inte om Fronter, tycker mail är mkt effektivare. 

Förstudie intervju 
Här publiceras de frågor som intervjun med de två läraren utgick ifrån. På grund av att det inte 
skall gå att identifiera respondenterna publiceras ej svaren. 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

När gick du lärarutbildningen? 

! Allmänt om lärarkarriären 

Har varit med i IT projekt tidigare 

Vilka hjälpmedel använder du i din undervisning? 

! t.ex. tavlan, Muntlig, OH, Projektor 

Tillgång till Internet hemma och i skolan  

! t.ex. Uppkopplingshastighet? 

Använder Dator i undervisningen 

! Hur, När 

Använder datorn utanför klassrummet 

! Frånvarorapportering, Planering av lektioner 

Användning av datorn i hemmet. 

Hur kommunicerar du med lärarna, eleverna och skolledningen? 

! Muntligen, E-post, SMS, MSN, Fronter? 

Har du nytta av datorn i undervisningen? 

Vad anser du om dina IT-kunskaper? 

Inställning till att använda IT i undervisningen. 

! Positiv, Varken positiv eller negativ, Negativ, Vet ej. 

Vad ser du för fördelar med att använda IT i undervisningen? 

! Nackdelar? 

Vad har du för förväntningar på mitt projekt 

Vad vill du lära dig? 

! Trygghet? 

! Vill ha/Vill inte ha? 
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Efterstudie enkät 
Detta är svaren på den enkät som besvarades av 17 elever i en klass under efterstudien. På grund 
av att det är få svarande publiceras inte svaren på alla frågor här och ibland bara ett urval av 
svaren på frågorna. Detta för att det inte skall gå att identifiera respondenterna. 

Hur tycker du det är att ha datorstöd på lektioner? 

7 Mycket bra 

10 Bra 

0 Varken bra eller dåligt 

0 Dåligt 

0  Mycket dåligt 

Vad det någon skillnad i hur lätt det var att förstå vad läraren förklarade när datorn 
användes? 

0 Det svårare att förstå 

16 Det var lättare att förstå 

1 Det var ingen skillnad 

Vilken typ av undervisning tycker du bäst om? 

17 Utan datorstödd undervisning 

0 Med datorstödd undervisning 

Varför? 

Urval av svaren publiceras. För att det inte gick åt massa tid för att rita figurer. Lättare att visa 
hur saker fungerar, kan ge mer struktur på lektionerna. Lättare att förstå kärnklyvning om man 
får se en sådan animerad. Lektionerna flyter bättre, saker som vanligen tar lång tid att rita kan 
tas fram direkt. Även om det alltid främst kommer vara läraren som gör så att en utbildning blir 
bra eller dålig så höjer datorn ofta läraren. Det krävs dock att läraren kan datorn och 
presentationen. 

Det har under projektet framställts filmer om kärnfysik som funnits på Fronter. Har du 
sett filmerna? 

13  Ja 4 Nej 

Om du svarade nej på frågan ovan, varför har du inte sett dem? Om du svarade ja på 
frågan ovan, vad tyckte du om filmerna? 

Urval av svaren publiceras. Jag har inte sett alla, men de jag sett har varit bra. Det fanns ingen 
speciell anledning, det blev inte bara av att jag tog mig tiden att se dem. Jag glömde bort dem. 
Bra illustrerar om hur det fungerar. Jag har sett de flesta och detta har hjälpt mig vid pluggning 
inför prov. Jag gillar inte Fronter, haha! Det var jättebra hjälp hemifrån. De var informativa men 
en ytterligare förklaring i skedena vore kul att se. 

Skulle du vilja att läraren fortsatte göra filmer? 

17  Ja 0 Nej 

Vad är ditt allmänna intryck av Fronter? 

3 Mycket positivt 

10 Positivt 

1 Varken positivt eller negativt 
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3 Negativt 

0  Mycket negativt 

Hur tycker du det var att göra läxan via Fronter jämfört med att göra den på traditionellt 
sätt? 

5 Mycket bra 

3 Bra 

4 Varken bra eller dåligt 

3 Dåligt 

0  Mycket dåligt 
Fronter kan även användas som diskussionsforum för att t.ex. hjälpa varandra med 
fysikuppgifter. Väldigt få av er har diskuterat saker på forumet. Varför tror du att det är 
så? 
Urval av svaren publiceras. Jag tror mest att det ät av ovana bara & att man helt enkelt normalt 
inte förknippar fysik med datorer i inlämningen. Eftersom folk vet att det har varit lite aktivitet 
så har man inte brytt sig om att ställa frågor/diskutera. Folk använder sig nog mer av t.ex. msn 
eftersom man vet om man kommer få svar där.Jag tror att få har "upptäckt" möjligheterna med 
Fronter och att flera "glömmer bort" att titta på Fronter. Kanske är det en ovana eller liknande. 
Just fysik har vi haft 3-4 ggr i veckan och eftersom man träffas varje dag ändå, och det finns 
smidigare sätt än fronter (MSN, ICQ, telefon, SMS) så orkar man oftast inte använda Fronter. 
Personligen skulle jag hellre prata med läraren om jag behövde hjälp. Fronter är ganska nytt så 
man tänker kanske inte på diskussionsforum-möjligheten. 

Vad är ditt allmänna intryck av SMS/E-post-tjänsten? 

11 Mycket positivt 

5 Positivt 

0 Varken positivt eller negativt 

0 Negativt 

1  Mycket negativt 

Under projektet har det skickats ut 4 meddelanden. Vad tycker du om antalet meddelande 
som har skickats ut. 

5 För få 

12 Lagom många 

0 För många 

Vad tycker du om innehållet i de meddelanden som har skickats ut? 

Urval av svaren publiceras. Det har varit bra innehåll, kort och informativt, men jag tycker nog 
att tjänsten kunde användas oftare. Tillräckligt, man förstår vad som behöver göras och vart det 
skall göras. Hittills har det kanske inte funnits så mycket information att skicka ut. Idén tycker 
jag däremot är mycket bra. Bästa delen i hela projektet. Tillräcklig information i meddelandena. 
Angående antalet meddelande är det bra att man först får ett meddelande angående läxa och 
sedan en påminnelse några dagar senare som vid webbläxan. 

Vilken typ att information skulle du vilja få via SMS/E-post? 

Urval av svaren publiceras. Påminnelser först & främst om labbar, läxor, prov mm. Absolut 
inte betyg det känns väldigt opersonligt. Sådan information som är viktig vid ändringar av tider 
och salar vid provtillfällen. Om sidor och studeringsmaterial kommer via tex E-post blir det för 
mkt. Information om sjuk/frånvarande lärare, webläxor och material/diskussionsforum på 
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Fronter samt prov. Läxpåminnelser. Påminnelse om läxor/inlämningar/prov dä sidor framgår. 
Särskilt till elever som varit sjuka. Läxorna, inställda lektioner 

Tycker du man skall använda datorer i undervisningen? 

15 Ja, absolut 

1 Ja, kanske 

1 Det spelar ingen roll 

0 Nej, jag tror inte det 

0  Nej, absolut inte 

Hur har din inställning till att använda datorer i undervisning förändrats under våren? 

4 Jag är mer positiv nu 

0 Jag är mer negativ nu 

13 Min inställning har inte förändrats 

Om din inställning har förändrats. Vad är det som har gjort att den har förändrats. 

Urval av svaren publiceras. Jag hade redan en positiv syn till det då jag vet att mycket bra 
bildliga material finns att använda mha datorer. Jag tror också att elever blir mer positivt 
inställda till den typen av undervisning. Det har blivit enklare att lära sig saker. Tidigare har jag 
tänkt att skolvärlden är lite för gammaldags men det verkar ju gå bra! Den är samma. 

Har du förändrat din studieteknik (ditt sätt att plugga på) något under satsningen på 
datorn i skolan? 

0 Ja, i stor utsträckning 

2 Ja, i liten utsträckning 

15 Nej, jag har inte ändrat studieteknik 

Om Ja, hur har din studieteknik förändrats? Hur pluggade du förut och hur pluggar du nu? 

Tre svarade på frågan. De hade använt fronter. 

Hur tycker du att lärare skall använda datorn i skolan i framtiden? 

Urval av svaren publiceras. Ungefär på samma sätt som ”läraren” har gjort först och främst för 
att det förhindrar att tid slösas bort på brister i ritteknik på tavlan. Inom fysiken är det väldigt 
praktiskt att kunna visa olika händelseförlopp animerat eftersom det ökar förståelsen. Rita bilder 
på tavlan är inte lika effektivt. Upp med material, länkar, presentationer, sidhänvisningar, 
planeringar och läxor på Fronter! Mer PowerPoint-presentationer. Viktigt att veta när man INTE 
skall använda datorn. Datorn får gärna ersätta OH och grafräknare samt vara ett komplement till 
tavlan. Ibland är dock whiteboard fortfarande bäst. De skall använda datorer för att hålla helt 
digitaliserade lektioner, oventuellt undervisa elever i hemmet, avskaffa större skolor (ytor) mot 
hemundervisning. 

Är det något mer du vill tillägga? 

Urval av svaren publiceras. Kul att få delta i projektet, lycka till. Nej, Nej, datorer är bra i 
undervisning. Uträkningar som ska gås igenom i detalj (typ härledning av en formel) gör sig 
inte bra i PowerPoint. Man ska inte ha en övertro på datorn. Den är ett hjälpmedel. Läraren som 
står vid tavlan är allra viktigast. Det är kul att någon har forskat kring datorns roll i skolan 
eftersom den spelar mer och mer roll i våra liv. 
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Efterstudie intervju 
Här publiceras de frågor som intervjun med läraren utgick ifrån. På grund av att det inte skall gå 
att identifiera respondenten publiceras ej svaren. 

Allmänt 
! Vad är din inställning till att använda datorer i undervisningen? 

o Mycket positiv 
o Positiv 
o Varken positiv eller negativ 
o Negativ 
o Mycket negativ 

! Hur har din inställning till användning av datorer i undervisning förändrats under 
projektet? 

o Jag är mer positiv nu 
o Jag är mer negativ nu 
o Min inställning har inte förändrats 

! Om din inställning har förändrat. Vad har det som har gjort att den har förändrats? 
 

! Du har ju varit med i IT-projekt tidigare. Vad tycker du skiljer projekten åt? 
 

! Du har tidigare sagt att du använder dig mycket av tavlan, OH och stenciler som 
hjälpmedel. Har projektet gjort att du har ändrat dina hjälpmedel? Varför? 

Datorstöd 
! Hur tycker du att det är att ha datorstöd på lektioner? 
! Hur upplevde du att detta sätt att undervisa förändrade förklaringen av innehållet?  
! Vilken typ av undervisning tycker du bäst om? 

o Utan datorstöd 
o Med datorstöd 

! Varför tycker du bättre om undervisning med resp. utan datorstöd? 
 
! Det har under projektet framställts någon kärnfysik filmer som funnits på Fronter. Vad 

tycker du om dem? 
! Skulle du vilja fortsätta göra filmer av dina presentationer? Varför? 

Fronter 

Under projektet har vi använt oss av webbportalen Fronter. Fronter har använts för information, 
kommunikation, inlämning av läxa och för att förmedla lärresurser. 

! Vad är ditt allmänna intryck av Fronter? 
o Mycket positivt 
o Positivt 
o Varken positivt eller negativt 
o Negativt 
o Mycket negativt 

! Hur tyckte du det var att göra läxan via Fronter jämfört med att göra den på traditionellt 
sätt? 

! Fronter kan även användas som diskussionsforum för att t.ex. hjälpa varandra med 
fysik-uppgifter. Det har dock varit mycket lite aktivitet på diskussionsforumet. Varför 
tror du att det är så? 

! Vilka funktioner som Fronter erbjuder tror du att du kommer använda i framtiden och 
varför? 

! Under projektet har det funnits en meddelandetjänst så läraren kan skicka SMS och E-
post till er elever. Vad tycker du om att ha en sådan tjänst? 
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Framtiden 
! Hur vill du göra för att komma vidare?  
! Vad upplever du att det är som bromsar din utveckling som lärare? 

o Vilken typ av hjälp skulle du vilja ha 
! Vad vill du att forskningsvärlden skall satsa på för att hjälpa lärare med att utveckla sin 

digitala kompetens. 
! Vad är egentligen potentialen för datorn i skolan? Seriöst är det inte bara en fluga? 
! Hur tror du att undervisning generellt bedrivs om 20 år? 
! Hur undervisar du om 20 år? 
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