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Abstract 
ICT, i.e. information and communication technology, is today an important part of the society. ICT 
tools are used in many different aspects in the everyday life, for example to perform transactions in the 
bank or to stay in touch with relatives and friends. Not long ago, ICT also became important in the 
world of school. Many schools have been equipped with ICT tools, like for example a virtual learning 
environment, laptops for teachers and pupils or smartboards, and many other schools are planning to. 
Meanwhile, the teachers are trying to catch up with the development and integrate the newly 
introduced technology in their work. Development in this area is requested in order to not let the 
teachers’ ICT literacy fall behind. Therefore, the teachers’ ICT literacy in relation to the use of ICT 
has been studied within the frame of this thesis. 

The aim of this study is to increase the understanding of what significance teachers’ ICT literacy may 
have for the organization of teaching in mathematics at three senior high schools in Stockholm during 
the academic year 2013/2014. The study was carried out by setting up interviews with mathematics 
teachers, attending one of their mathematics lessons for observation and handing out a questionnaire to 
the pupils at the lesson. The results obtained were analyzed and interpreted based on previous research 
in the area of ICT and learning and pedagogy. 

With the results obtained it appears that ICT tools may work as a support for pupils learning if the 
teachers know how and when to use the tools in their teaching. It is not enough that the teachers only 
work with ICT tools, but the use of ICT tools must be adapted to the pupils and with focus on their 
learning. In addition to that, the teachers’ ICT literacy differs in some extent. Some teachers mastered 
the use of ICT tools generally, for example by using computer programs, while other teachers also had 
knowledge of a computers’ functions and they could create programs. The teachers’ also used ICT 
tools in different extents. Meanwhile, it is clearly shown that their use of ICT tools is similar in the 
sense that the tools are used as substitutions for other existing tools, but with possible functional 
improvement. Since the teachers’ ICT literacy did differ while their use of ICT tools were the same, 
the fact that a teachers’ ICT literacy does not necessarily have significance for the organization of the 
mathematics teaching has been drawn as a conclusion, even though Skolverket have concluded 
something else in their evaluation. 

Nyckelord 

Pedagogy, mathematics teaching and learning, ICT, ICT literary, ICT in teaching 
  



 

 

Sammanfattning 
IKT, dvs. informations- och kommunikationsteknik, är en viktig del i vårt samhälle idag. IKT-redskap 
används i många olika avseenden i vardagslivet, t.ex. till att genomföra transaktioner på banken eller 
hålla kontakten med släkt och vänner. För inte särskilt länge sedan blev IKT en viktig del även i 
skolans värld. Många skolor har utrustats med IKT-redskap, som t.ex. en lärplattform, bärbara datorer 
till lärare och elever eller smartboards, och många andra är på väg att göra det. Samtidigt försöker 
lärarna hänga med i utvecklingen och integrera den nyinförda tekniken i sitt arbete. 
Kompetensutveckling inom området efterfrågas för att lärarnas IKT-kompetens inte ska halka efter. 
Inom ramen för detta examensarbete har därför lärarnas IKT-kompetens i relation till användningen av 
IKT studerats. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vad lärares IKT-kompetens kan ha för betydelse för 
organiserandet av undervisningen i matematik i tre gymnasieskolor i Stockholm under läsåret 
2013/2014. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med matematiklärare, observationer 
som utfördes på en av deras matematiklektioner och enkät som besvarades av eleverna på den 
lektionen. De resultat som erhölls analyserades och tolkades utifrån tidigare forskning inom ämnet 
IKT och lärande samt pedagogiska teorier. 

Med de erhållna resultaten visar det sig att IKT-redskap kan fungera som stöd för elevers lärande om 
lärarna vet hur och när de ska använda redskapen i sin undervisning. Det räcker inte med att lärarna 
kan arbeta med IKT-redskapen, utan användningen av IKT-redskap måste anpassas efter eleverna och 
med deras lärande i fokus. Dessutom visar det sig i resultaten att lärarnas IKT-kompetens skiljer sig i 
någon grad från varandra. En del lärare visade endast på generell behärskning av IKT-användning, 
som att t.ex. arbeta med datorprogram, medan andra lärare även hade kunskaper om datorers 
funktioner och kunde programmera. Lärarna använde även IKT i olika stor utsträckning i sin 
undervisning. Samtidigt framgår det i studien att deras användning av IKT-redskap är likartad i den 
bemärkelsen att redskapen används som ersättare till andra redan befintliga redskap, fast med 
eventuell funktionell förbättring. Då lärarnas IKT-kompetens skiljde sig, samtidigt som användningen 
av IKT var likartad, så har slutsatsen dragits att en lärares IKT-kompetens inte nödvändigtvis har 
betydelse för organiserandet av matematikundervisningen. Detta trots att Skolverket har i sin 
utvärdering konstaterat annat. 
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1 Inledning 
Skolan associeras ofta till att vara en institution till vilken eleverna beger sig för att undervisas. 
Undervisningen sker traditionellt i ett klassrum där läraren står längst fram vid en tavla och förklarar 
ett ämne till eleverna. Numera står läraren ofta längst fram i klassrummet och undervisar eleverna, 
men det behöver nödvändigtvis inte bara vara med hjälp av en skrivtavla. Datorer har alltmer börjat 
ersätta tavlans tidigare funktion. Frågan som infinner sig är då: vad skapar datoranvändandet för 
förutsättningar för elevernas lärande? 

Idag kan vi se en ökad satsning på datorer till lärare och elever. Vissa skolor har t.o.m. valt att inrätta 
det s.k. en-till-en-konceptet (en bärbar dator var). Men frågan som uppstår är: används tekniken som 
skolorna har satsat på av lärarna? 

Införandet av ny teknik i skolorna medför även ett behov av utbildning i användandet av tekniken som 
pedagogiskt redskap. Om en person inte vet hur en dator fungerar och hur den kan användas 
pedagogiskt kommer personen ifråga ha svårigheter att utnyttja redskapet. Men ju mer kunskap om 
redskapet han eller hon har, desto enklare blir det att använda det och utnyttja dess möjligheter. Så 
frågan är: har lärare fått tillräcklig utbildning vad gäller datorn som pedagogiskt redskap? Hur har 
kunskaper om tekniken påverkat lärares arbete med IKT? 

Denna uppsats innefattar två ämnesområden, pedagogik och teknik, inbakade i huvudämnet IKT-
kompetens. Som både lärare och ingenjör är det för mig intressant att studera hur man i sin 
pedagogiska profession kan använda sig av tekniken och dess möjligheter inom skolans område. 

Med allt detta i åtanke har jag valt att fördjupa mig i lärares kunskaper inom IKT i relation till deras 
undervisning. 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är kompetens? 

Definitionen av begreppet kompetens är enligt Nationalencyklopedin kunnighet och skicklighet. I sin 
analys av begreppet menar Andreas Boukas (1988) dock att det inte räcker med att endast kunna eller 
ha förutsättningar till något. Han menar att en viktig sak som bör betonas är vikten av aktiv 
användning av den existerande kunnigheten och skickligheten i syfte att uppfylla ett visst mål och 
behov. (s. 26) Enligt Andreas Boukas (1988) är en komplett definition av begreppet kompetens: 

förmågan att i en konkret situation skapa ett tillstånd där teoretiska och praktiska 

kunskaper och erfarenheter integreras och får sitt uttryck genom intellektuellt och 

praktiskt arbete samt intellektuell och praktisk handling. (s. 25) 

I samma spår hittar man även en definition i Europaparlamentets och rådets rekommendation om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006), i vilken man anser att kompetens är en kombination 
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av kunskaper, färdigheter och attityder. (s. 394/13) Dessa nyckelkompetenser behandlas närmare i 
avsnitt 4.1.1. 

2.2 Vad är IT eller IKT? 

IT är en förkortning för begreppet informationsteknik, vilket enligt Nationalencyklopedin syftar på de 
tekniska möjligheterna för bearbetning och hantering av information som skapats genom 
datorteknikens och telekommunikationens utveckling. Det kan både avse hårdvaran (d.v.s. den fysiska 
utrustningen) och mjukvaran (d.v.s. de program eller applikationer som används). Till hårdvaror hör 
t.ex. stationära och bärbara datorer, projektorer, MP3-spelare, läsplattor och GPS, och till mjukvaror 
hör t.ex. webbläsare och ordbehandlingsprogram. Dessutom kan även tillämpningen av denna teknik, 
d.v.s. det man använder tekniken till, innefattas i begreppet, och i detta fall handlar det ofta om såväl 
hård- som mjukvara. Exempelvis behöver man en dator eller mobiltelefon som har en webbläsare 
installerad och uppkoppling mot internet för att kunna söka och hämta information på nätet. 

Teknikens utveckling har senare även givit möjligheter till kommunikation mellan alltfler tekniska 
utrustningar. I och med utbyggnaden och utvecklingen av internet har kommunikationen fått en viktig 
roll i samhället. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är därför numera det oftare 
förekommande begreppet eftersom kommunikationens betydande roll understryks i begreppet. 
(Skolinspektionen, 2011, s. 6) 

I denna uppsats kommer begreppet IKT att användas i huvudsak. Dock kommer IT att användas i de 
fall i de historiska avsnitten där begreppet IKT ännu inte var aktuellt. 

2.3 Datorteknikens intåg i skolan 

2.3.1 1960- och 1970-talet 

Skolan är en institution i vilken satsningar sker återkommande, inte minst vad gäller IKT. Det första 
försöket till att introducera datorn i skolan skedde i slutet på 1960-talet. Tanken var att datortekniken 
förr eller senare bör introduceras i skolan, och därför lades en motion om införande av datorteknik i 
skolan fram år 1967 i Sveriges riksdag. Några år senare, närmare bestämt år 1971, fick 
Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att granska möjligheterna med dator i skolan. Slutrapporten, ”Datorn 
i skolan”, från denna granskning utkom år 1980 och visade på möjligheterna med användning av dator 
i skolan, både för lärare och för elever. (Riis, 2000, s. 9ff) 

Dataintresserade lärare på 1970-talet valde att ordna fram ett par datorer som eleverna skulle kunna 
utnyttja. Datorerna skulle användas som en fri aktivitet som fanns på den tiden (i Lgr 80). I huvudsak 
var det lärare i matematik och NO som tog detta initiativ, och den erfarenhet som de fick av detta 
initiativ kunde de utnyttja senare i utvecklingen. (Riis, 2000, s. 10) 

2.3.2 1980-talet 

I 1980 års läroplan togs datalära in som en del i kursplanen för högstadiets matematik. I detta moment 
innefattades undervisning i vad en dator är, hur den fungerar, hur den används etc. Det stod ingenting 
om att undervisningen bör ske med användningen av denna teknik. Några år senare, närmare bestämt 
år 1984, fastslogs det att datortekniken skulle introduceras och användas i skolan. Alla elever skulle då 
få 80 timmars ”undervisning om, med och av datorer” (Riis, 2000, s. 11). I och med detta gjordes år 
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1984-1987 en stor satsning kallad ”Datorlära på grundskolans högstadium”. De lärare som 
undervisade i detta ämne kom att vara de lärare som hade mer erfarenhet av tekniken, nämligen 
matematik- och NO-lärare. Förutom upprättandet av lektioner i ”datalära” erbjöds det i denna satsning 
även fortbildning av en lärare per skola, men i huvudsak var det en hårdvarusatsning det handlade om. 
Bristen på mjukvara ledde istället till att det ett år senare påbörjades en satsning på mjukvara. I 
kampanjen ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel”, eller ”Datorn och skolan” (DOS) som den även är 
känd för, arbetade en grupp på nationell nivå med att ta fram ett pedagogiskt program. På regional nivå 
bildades elva centra som ansvarade för att skapa program samtidigt som de påskyndade utvecklingen i 
lärarutbildningen. Slutligen fanns även skolutvecklingsprojekt på lokal nivå som skulle förmedla 
erfarenhet till intresserade lärare. (Riis, 2000, ss. 10-13) Intresset var dock inte särskilt stort, ty det var 
endast ett litet antal lärare som engagerade sig i projektet. (Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, 
Ohlsson, & Selander, 2006, s. 4) 

2.3.3 1990-talet 

I början av decenniet hände relativt lite vad gäller utvecklingen av datortekniken i skolan. Under 
denna period gjordes däremot utvärderingar av de tidigare satsningarna. Visserligen hade man satsat 
väldigt mycket på att införa datortekniken i skolan, men på flera håll hävdades det att en satsning på 
utveckling av lärarnas färdigheter och teoretiska insikter var nödvändig. Det är inte kunskapen i att 
använda tekniken praktiskt som är viktig, utan lärarna behöver lära sig när, till vad och varför de bör 
använda tekniken. (Riis, 2000, s. 14) 

Det hände inte så mycket på den här fronten förrän 1994 då en ny fas i utvecklingen tog fart. I och 
med IT-delegationens utredning lyftes en idé fram om att utveckla Sverige från att vara ett 
industrisamhälle till att bli ett kunskapssamhälle. Ett förslag till detta var att alla elever måste lära sig 
använda IT. (Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, Ohlsson, & Selander, 2006, s. 5) 

Vid sidan av ovannämnda strävan hade Skolverket fått i uppdrag att utveckla och ansvara för ett 
svenskt skoldatanät. (Riis, 2000, s. 16) I utvecklingsprojektet ”Det svenska skoldatanätet” satsade 
Skolverket på olika informationsinsatser och påvisade användningsmöjligheter av internet i skolan i 
hopp om att intresset för och kunskaperna om internet i skolan skulle öka. (Groth & Olausson, 1998) 

Ytterligare en händelse från år 1994 är bildandet av Stiftelsen för Kunskaps- och 
Kompetensutveckling (KK-stiftelsen), som bl.a. hade i uppgift att satsa på utökandet av 
IT-användningen i samhället, och i synnerhet i skolan. (Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, 
Ohlsson, & Selander, 2006, s. 5) Mer information om denna stiftelses arbete kan finnas i efterföljande 
avsnitt. 

I samma veva började intresset för IT i samhället att öka. Även terminologin kom att utvecklas. Från 
att uttrycket ”apparater för skriv- och räknearbete” användes för datorer och datorteknik, kom det 
bredare begreppet IT att ersätta det. Även begreppet IT omvandlades snart till IKT, alltså 
informations- och kommunikationsteknik, ty med detta betonas kommunikationens ingång i området 
och vikten av kommunikation i kombination med teknik. (Riis, 2000, s. 16ff) 

2.3.3.1 KK-stiftelsen 

KK-stiftelsen fick, som tidigare nämnts, ansvar för att utöka IT-användningen i samhället och i skolan. 
De genomförde en rad olika skolutvecklingsprojekt, som till exempel deras största satsning vid namn 
”fyrtornsprojekten” (se avsnitt 2.3.3.1.1), samt bidrog med finansiell hjälp till projektet ”IT i Skolan” 
(ITiS) (se avsnitt 2.3.3.2). (Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, Ohlsson, & Selander, 2006, s. 5) 
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2.3.3.1.1 Fyrtornsprojekten 

Fyrtornsprojekten är det skolutvecklingsprojekt som pågick år 1996-1999 och finansierades av 
KK-stiftelsen. Projektet omfattades av ett 20-tal skolutvecklingsprojekt1 i vilka satsningar på 
kompetensutveckling inom IT för lärarna gjordes. Det ansågs vara just kompetensutveckling som 
lärarna saknat. (Riis, 2000, s. 17) 

Fyrtornsprojekten skulle, precis som namnet antyder, fungera som fyrtorn. Det skulle lysa och med 
detta visa vägen för andra. Modellen för hur detta tillämpades var att väldigt stora belopp satsades på 
ett fåtal enheter. Alltså tilldelades ett fåtal projekt ordentligt med resurser medan andra blev utan. 
Tanken var att skapa erfarenhet hos en mindre grupp som sedan i sin tur skulle sprida vidare denna 
erfarenhet till andra (jämför med fyrtorn). Erfarenhetsspridningen kunde göras genom att t.ex. ta emot 
studiebesök, delta i seminarier samt även bidra med konkret stöd till fortbildning inom ITiS (se nästa 
avsnitt). (Nissen, 2002, ss. 4-6) 

2.3.3.1.2 Andra satsningar av KK-stiftelsen 

År 1999 startade KK-stiftelsen en webbplats som dels skulle ha funktionen att bidra lärare med 
service, dels möjliggöra kommunikation lärare sinsemellan. Tanken med denna webbplats var att 
sprida kunskaper och dela med sig av erfarenheter som man samlat på sig från de satsningarna som 
genomförts i skolorna. Denna webbplats lades dock ner i januari år 2008 eftersom tekniken sågs som 
redan införd i skolan, och därmed behövde lärare inte informeras om IT längre. (Karlsohn, 2009, s. 
128) 

I och med att stora satsningar genomfördes i flera år började bristen på forskning inom området IT och 
lärande märkas av. År 1996 beslutade KK-stiftelsen att medel skulle avsättas för forskning inom 
IT-didaktik. Till en början gick dessa pengar till finansierandet av ett antal doktorandtjänster vid några 
lärosäten i Sverige. Två år senare, alltså år 1998, togs fler doktorander in och rekryteringen utökades 
till att även innefatta forskarassistenter, av vilka två stycken togs in. Slutligen skapade KK-stiftelsen 
ett brett forskningsprogram, kallat LearnIT, i slutet på år 1999. Forskningen som tidigare kretsat kring 
ämnet skola och lärarutbildning riktades nu istället in på lärande och informationsteknik i allmänhet. 
LearnITs program gick ut på att skapa och sprida kunskap inom ämnet lärande och IT. Detta skulle 
göras dels genom att knyta ihop olika forskningsmiljöer, dels genom att möjliggöra kontakt mellan 
forskningsvärlden och övriga intresserade. (Karlsohn, 2009, s. 128ff) Programmet avslutades år 2009, 
och evalueringsrapporten av det utkom år 2010. (Aasen, Hetland, & Wasson, 2010, s. 2) 

2.3.3.2 ITiS 

Projektet ”IT i Skolan” (ITiS) inleddes år 1999 och var en breddkampanj inspirerad av tidigare 
satsningar som genomförts av KK-stiftelsen inom området. Skillnaden var dock att det inte var KK-
stiftelsen som hade hand om ITiS, utan kampanjen genomdrevs av den till utbildningsdepartementet 
tillhörande delegationen för IT i skolan. 

ITiS var även den inriktad på kompetensutveckling av lärare, och den löd under mottot ”Lärandets 
verktyg”. Målet med kampanjen var att sprida och använda sig av erfarenheter från KK-stiftelsens 
tidigare projekt, och i och med detta anses ITiS-kampanjen komplettera KK-stiftelsens satsningar. 

                                                      
1 Enligt Nissen (2002) var det 27 projekt (s. 1), men enligt Riis (2000) var det 28 (s. 17). 
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Kampanjen gick ut på att förse lärarna med en egen dator, en kurs och det s.k. on-the-job-training. 
(Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, Ohlsson, & Selander, 2006, s. 7) Med det sistnämnda 
menas att lärarna tränades upp samtidigt som de förblev kvar på jobbet. (BusinessDictionary.com) 

2.3.4 I dagsläget 

I slutet på år 2011 utgav Kairo Future (2011) en rapport över en studie om IKT och digital kompetens 
i skolan. Av rapporten framgår att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna. Nära 
hälften av lärarna anser att deras IKT-kompetens inte är tillräcklig för deras pedagogiska arbete. (s. 8) 
Trots det märker man av en tendens av att fortsätta införa tekniken i skolorna i allt större utsträckning. 
Till exempel kan man idag se en ökad trend hos kommunerna i att genomföra en-till-en-satsningar på 
sina skolor. Med detta menar man att lärare och elever får varsin dator. (Pålsson, 2010) I skrivande 
stund är det drygt 200 kommuner som infört eller har planerat att införa en-till-en-satsning i någon av 
sina skolor. (Datorn i utbildningen (DIU), 2012) Därför genomfördes ett forskningsprojekt som kallas 
UnosUno i vilket man studerade skolor som infört en-till-en. Syftet med UnosUno var att se vilka 
effekter en-till-en-satsningar har på t.ex. elevers lärande och lärares pedagogiska arbete. Projektet 
pågick mellan år 2010 och år 2013. (UnosUno) 

En kort överblick över historien ger en tydlig bild över hur digitaliseringen av skolan har skett. Från 
att det i början legat en tyngd på att införa tekniken i sig i skolan, till hur man senare insåg vikten av 
att kompetensutveckla lärare för att de skall kunna utnyttja tekniken i sitt arbete. Nyligen har även 
Skolverket (2013) gått ut med en rapport som bland annat tar upp hur pass utrustade med IKT 
skolorna är idag. Det kan därmed tyckas att lärarna kan med hjälp av den utrustning som finns på 
skolorna och den kompetensutveckling som de har fått genomgå stödja elevers lärande med hjälp av 
IKT-redskap. Allt detta leder således vidare till syftet med denna studie. 

3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att öka förståelsen för vad lärares IKT-kompetens kan ha för betydelse för 
organiserandet av undervisningen i matematik i tre gymnasieskolor i Stockholm under läsåret 
2013/2014. 

− Hur används IKT i undervisningen i matematik? 

− Vilka kunskaper har lärarna om IKT? 

− Vad kan IKT som redskap ha för betydelse som stöd för elevers lärande? 

4 Tidigare forskning 
Nedan presenteras ett urval av forskning som bedrivits inom områdena kompetensutveckling, lärares 

IKT-kompetens och IKT som redskap för lärande. 



6 

 

4.1 Kompetensutveckling 

4.1.1 Hur och varför ska kompetens utvecklas? 

Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006) behöver en individ inneha en rad olika 
nyckelkompetenser för att kunna utvecklas personligt, socialt och medborgerligt. 

Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig 

utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och 

sysselsättning. (Europaparlamentet och rådet, 2006, s. 394/13) 

De nämnda nyckelkompetenserna är åtta i antal och punktas upp enligt följande: 

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 

Det går inte att säga att någon av de nämnda nyckelkompetenserna är mer eller mindre viktig. Var och 
en av dessa kompetenser har sin specifika roll, och tillsammans bidrar de till att en individ utvecklas i 
ett kunskapssamhälle. (Europaparlamentet och rådet, 2006, s. 394/13) Därför är det mer korrekt att se 
det som att de snarare kompletterar varandra.  

Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter 

och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund 

för lärande (Europaparlamentet och rådet, 2006, s. 394/13ff) 

Det är således av stor vikt att varje individ får möjlighet till att utveckla dessa nyckelkompetenser. För 
detta har utbildning en central uppgift då den ska anpassas till varje enskild individs behov. Varje 
individ, oavsett personliga, sociala, kulturella eller ekonomiska omständigheter, måste få möjlighet 
och tillgång till den utbildning han eller hon behöver. Med dagens allt mer utbredda globalisering och 
snabbt föränderliga samhälle är det viktigt att var och en lär sig hantera och kan anpassa sig till de 
ständiga förändringar som sker på ett flexibelt sätt. (Europaparlamentet och rådet, 2006, s. 394/13) 

I och med att denna uppsats huvudsakliga fokus är IKT i skolan så är det framförallt den fjärde listade 
nyckelkompetensen, dvs. digital kompetens, som är extra intressant. I skollagen kan man utläsa att 
”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 
utbildning” (10 kap. 10§, skollagen, 2010:800) Då IKT genomsyrar och därmed har blivit en så pass 
viktig komponent i dagens samhälle så kan lagparagrafen ovan syfta på just IKT-redskap som 
lärverktyg. Tillgången till sådana redskap och kompetensutveckling av lärarna gällande användningen 
av dem är en stor förutsättning för utveckling av denna nyckelkompetens. (Skolverket, 2013, s. 11) 
För mer information om denna form av kompetens se avsnitt 4.2. 
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4.1.2 Vems ansvar är det att kompetensutveckla lärare? 

Eleverna ska under sin skoltid kunna erhålla kunskaper som är kopplade till samspel i samhället 
genom att förses med den hjälp och de redskap som behövs. Skolorna har därför som ansvar att se till 
att eleverna får den kunskap de behöver för deras utveckling och fortsatta utbildning, vilket, förutom 
att förse eleverna med de material som behövs, inkluderar handledning. (Skolinspektionen, 2011, s. 
2ff) Huvudmannen, dvs. kommunen, har därför enligt lag ansvar att både ekonomiskt och tidsmässigt 
ge sina anställda lärare möjligheter och förutsättningar för kompetensutveckling. (Ny skollag i 
praktiken - Lagen med kommentar, 2012, s. 36) 

4.1.3 Utveckling i fyra faser 

Tallvid (2010) redogör i inledningen av sin utvärdering av en-till-en-projektet i Falkenberg om fyra 
faser som ett skolutvecklingsprojekt går genom. De fyra faserna är initiering, implementering, 
institutionalisering och spridning. Vid införandet av ett nytt koncept, som t.ex. en ny organisation eller 
ett nytt arbetssätt, måste de berörda parterna bekanta sig med det införda och utforska de befintliga 
möjligheterna med det. Denna fas kallas för initiering. Här kan vissa visa entusiasm och intresse att 
driva vidare det nya konceptet, medan andra snarare drar sig tillbaka och förhåller sig skeptiskt till det. 

Nästa steg vid införandet av ett nytt koncept är att sakta med säkert börja implementera och använda 
det i det vardagliga arbetet. Detta steg är väldigt energikrävande då det innebär att de berörda måste ta 
sig ut från sin trygghetszon i arbetet och börja tillämpa det nya konceptet. Många kan i denna fas vilja 
ge upp och gå tillbaka till det tidigare invanda och tryggare konceptet, och därför anses denna fas vara 
den mest kritiska. Det kan ta upp till två år att genomföra implementeringsfasen. (Tallvid, 2010, s. 6) 

Institutionaliseringsfasen inleds då projekttiden är slut och berörda ska fortsätta med det nyligen 
invanda konceptet och få det att fungera som en del av vardagen. Det är här viktigt att berörda inte 
lutar sig tillbaka och ställer in sig på att målet är uppnått. Arbetet måste fortsätta med lika stor kraft 
som under projekttiden och med utbildning av berörda för att inte utvecklingen av det nya konceptet 
ska stanna av. 

Den sista fasen, som även pågår parallellt med de andra tre faserna, är spridningsfasen. En löpande 
utvärdering av arbetet sker där starka såväl som svaga sidor belyses, och erfarenheter från projektet 
delas med till andra intresserade. (Tallvid, 2010, s. 7) 

4.2 IKT-kompetens 

I forskning och texter som behandlar konceptet IKT-kompetens väljs olika begrepp för tekniken. Det 
vanligast förekommande begreppet är digital kompetens, men det finns andra begrepp, som t.ex. IKT-
kompetens och IT-kompetens, som inte används i lika stor utsträckning. Tanken bakom och 
innebörden av alla dessa begrepp syftar på samma sak, skillnaden mellan dem är benämningarna. För 
att undvika förvirring och missförstånd så kommer begreppet IKT-kompetens att användas i hela 
denna rapport, även när det i källorna används andra begrepp. Anledningen till valet av just det 
begreppet är för att det enligt min mening anses vara mest lämpligt i relation till dess innebörd. 

4.2.1 Vad innebär IKT-kompetens? 

Europaparlamentet och rådet (2006) definierar begreppet som ”säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.” (s. 394/15) 
För innehavandet av IKT-kompetens krävs alltså grundläggande IKT-färdigheter, vilka innefattas av 
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inhämtning, bedömning, lagring, producering, redovisning och utbyte av information via datorer, men 
även för kommunikation och deltagande i olika nätverk för samarbete på internet. (Europaparlamentet 
och rådet, 2006, s. 394/15) Det krävs alltså inte bara kunskaper, utan även erfarenheter och kulturella 
betingelser som kan appliceras på tekniken. Förmågan att kunna skapa mening på olika sätt och dela 
med sig av den genom att använda rätt metod för kommunikation är väsentlig här. Denna förmåga 
handlar om att veta hur och när IKT kan komma till användning på bästa sätt, och samtidigt kunna 
anpassa denna användning till olika kontexter och mottagare. (Skolinspektionen, 2011, s. 6ff) 

Utöver de IKT-färdigheter och IKT-kunskaper som nämnts hittills som förutsättningar för IKT-
kompetens så är det viktigt att vara medveten om andra aspekter som rör IKT. Gällande kunskaper om 
teknikens generella roll och innebörd skriver Europaparlamentet och rådet (2006) följande: 

Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik 

fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, 

både hemma och på arbetet. Här ingår centrala datortillämpningar som 

ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt 

kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen 

av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för 

arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning. 

(s. 394/16) 

Även kunskaper om de juridiska och etiska aspekterna är en nödvändighet. Varje individ ska känna till 
hur kreativitet och innovation kan finna stöd i tekniken samt vara varse om att all befintlig information 
måste granskas med utgångspunkt i validitet och tillförlitlighet. Förutom att söka efter och samla in 
befintlig information så måste en kritisk och systematisk bearbetning samt en relevansbedömning av 
den ske. Kritiska ögon, reflekterande attityd och ansvarsfull användning av informationssamhällets 
teknik är alltså ett stort krav för IKT-kompetens. (Europaparlamentet och rådet, 2006, s. 394/16)  

4.2.1.1 Teoretisk modell 

I Martin Tallvids (2010) rapport refereras det till och redogörs det för två teoretiska modeller, SAMR-
modellen och TPACK-modellen. Dessa presenteras här nedan. 

4.2.1.1.1 SAMR-modellen 

SAMR-modellen behandlar de olika nivåerna för lärarnas IKT-användning (se figur 1). Modellen, som 
är framtagen av forskaren Robert Puentedura, kallas för SAMR-modellen och betecknar de fyra 
engelska begreppen Substitution, Augmentation, Modification och Redefinition. Första nivån, dvs. 
substitution-nivån, innebär att IKT endast fungerar som en ersättare till ett annat befintligt redskap. 
Till exempel kan datorn användas som en skrivmaskin som ersätter block och penna. Augmentation är 
nästa nivå och syftar på att arbetsätt utvecklas och effektiviseras med hjälp av IKT. Förutom att IKT 
nu tjänar som en ersättare till ett annat redskap så lär sig lärarna att använda IKT till uppgifter som 
tidigare inte kunde genomföras. Det kan t.ex. handla om att skapa presentationer eller kommunicera 
via e-post. Fortfarande är det dock eleven själv som producerar och läraren som bedömer och ger 
feedback. Tredje nivån, modification, syftar på när lärarna har kommit så långt i sin IKT-användning 
att de flyttar fokus från användning i arbetet till användning som redskap för lärande. Lärarna vill i 
detta fall använda IKT i sitt arbete i syfte att utveckla sina elevers lärande. I det sista steget, 
redefinition  ̧ser lärarna vilka möjligheter som IKT-redskap erbjuder. På så sätt kan de omdefiniera 
uppgifter till eleverna genom att de ”inför nya arbetssätt, ökar sin samverkan och konstruerar, 
uppfinner och utformar uppgifter som tidigare var omöjliga att genomföra” (Tallvid, 2010, s. 28). De 
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två sistnämnda nivåerna illustrerar Tallvid (2010) genom att dra ett exempel från en klass. Där får 
eleverna i en svensklektion skriva en dikt och publicera den i en ”wiki”2, vilket öppnar upp 
möjligheter för eleverna att läsa och kommentera andras dikter samt skriva gemensamma dikter. Med 
detta har läraren uppnått nivån modification eftersom en omformulering av uppgiften har kunnat göras 
med hjälp av tekniken. Läraren fick även redogöra för sina tankar kring en eventuell omdefinition 
(redefinition) av uppgiften på sätt som tidigare inte kunde genomföras. Det framgick ett förslag om att 
upprätta ett samarbete med en klass från ett annat land och låta eleverna från de olika länderna skriva 
dikter tillsammans och publicera dem i en wikisamling. Med ett sådant arbetssätt får eleverna insyn i 
och interaktion med folk från en annan kultur med andra värderingar och träna sitt språk och sin 
sociala kompetens. (ss. 27-29) 

 
Figur 1 – SAMR-modellen. 
(Källa: http://www.reflex.folkbildning.net/wp-content/uploads/2012/10/SAMR-Puentedura1.png) 

4.2.1.1.2 TPACK-modellen 

TPACK står för Technical, Pedagogical and Content Knowledge och bygger på forskaren Lee 
Shulmans teori om lärarkompetens. I den teorin menar han att en lärares kompetens består av 
kunskaper om både ämnet som undervisas (Content Knowledge) och pedagogiken kring det 
(Pedagogical Knowledge). Med den förstnämnda formen av kompetens, dvs. ämneskompetens, avses 
de kunskaper som en lärare bör besitta för undervisning. Det kan, beroende på undervisningsnivån, 
vara allt från att kunna stava rätt eller att vara införstådd på detaljerna hos hur komplex hjärnan är. En 
viktig aspekt i denna form av kompetens är även förmågan att kunna skilja mellan ”vad som ska 
studeras och vilka fakta som ska prioriteras” (Tallvid, 2010, s. 25). Pedagogical Knowledge däremot 

                                                      
2 Ordet wiki kommer från hawaiiska wiki som betyder snabb och ”är en sökbar webbplats där sidorna 

enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt.” Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki 
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innefattar kunskaper om hur undervisning ska bedrivas. En lärare måste veta hur diverse material ska 
anpassas till olika målgrupper och förmågor, och även kunna använda olika undervisningsmetoder i 
syfte att underlätta elevers lärande. Det räcker dock inte med att en lärare endast är väldigt duktig på 
sitt ämne eller är en god pedagog, utan det är i kombinationen och integreringen av dessa två som en 
lärares kompetens finnes. Denna form av kompetens kallas för Pedagogical-Content Knowledge. 
(Tallvid, 2010, s. 25) 

Utvecklingen av det i föregående stycket presenterade konceptet har gjorts genom att lägga till den 
tekniska aspekten som en kompetens. Detta gjordes av forskarna Punya Mishra och Matthew J. 
Koehler.  De menar att tekniken är en viktig och oundviklig faktor för framtidens lärare och att en 
lärares kompetens därför måste innefattas av en sådan kompetens. Technological Knowledge 
inbegriper inte en specifik teknisk kompetens, utan här avses innehavandet av ett öppet 
förhållningssätt hos lärarna gentemot den ständigt utvecklade tekniken. 

TPACK är en form av kompetens som syftar på att en lärare bör kunna kombinera och integrera de tre 
kompetenserna som det redogjorts för ovan i sitt arbete. Då tekniken ständigt utvecklas är det väldigt 
svårt att uppnå denna kompetens, och därför kan TPACK ses som en beskrivning av ”den mycket 
speciella kompetensen som det innebär att vara lärare i en teknikfylld miljö” (Tallvid, 2010, s. 26). 
Puentedura anser dock att det inte räcker med att kombinera teknik, pedagogik och ämnesinnehåll, 
utan att det handlar om att veta när det görs. Kopplat till SAMR-modellen ovan menar han att vissa 
uppgifter blir bättre och mer effektiva om de ligger på en ”lägre” nivå, även om läraren ifråga har 
kompetensen för att uppfylla den högsta nivån, dvs. redefinition, i sitt arbete. (Tallvid, 2010, s. 27) 
TPACK-modellen illustreras i figur 2. 

 

Figur 2 – TPACK-modellen 

(Källa: http://kaitlinstead.pbworks.com/f/1284436350/tpack-all.png) 
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4.2.2 IKT-läget på skolorna 

4.2.2.1 Tillgång till IKT-redskap 

Skolverket (2013) genomför, på uppdrag av regeringen, en uppföljning vart tredje år av IKT-
användningen och IKT-kompetensen i skolan.  I den senaste rapporten från år 2012 redovisar de läget i 
skolorna idag och i jämförelse med uppföljningen innan från år 2008. (s. 6) I och med att denna studie 
är inriktad på gymnasieskolan så kommer väsentlig fakta gällande denna skolform att redovisas i detta 
avsnitt. 

Rapporten från Skolverket (2013) visar på att tillgången till IKT-redskap har förbättrats väsentligt. 
Lärarna har numera antingen varsin dator eller tillgång till en dator som delas med kollegor. Dock är 
det andelen som uppfyller den första varianten som dominerar med 94%. Även tillgången till datorer 
för eleverna har ökat. Förutom att antalet elever per dator har minskat så har alltfler skolor valt att 
satsa på en-till-en. Drygt hälften av alla eleverna har numera en personlig dator som erhållits från 
skolan. Omkring hälften av alla skolor har utrustats helt eller nästan helt med datorer som är nyare än 
tre år. (ss. 42-45) 

Vad gäller uppkoppling till internet så har alla skolor det, varav nio av tio skolor har trådlöst nätverk 
tillgängligt på skolan. Mindre än hälften av skolorna erbjuder dessutom sina lärare och elever 
internetåtkomst utanför skolan. (Skolverket, 2013, s. 46) 

Andra IKT-redskap vars tillgång på skolorna har ökat är digitalkameror/videokameror, digitala 
skrivtavlor och dataprojektorer. Kameror finns på de flesta skolorna, men drygt hälften av lärarna 
anser att de inte har tillräcklig tillgång till dem. Alltfler skolor väljer att köpa in digitala skrivtavlor, 
men det är oftast mindre än hälften av klassrummen som utrustas med dem. Andelen skolor med 
digitala skrivtavlor skiljer sig mellan kommunala och fristående skolor, där siffrorna ligger på 75% 
respektive 26% av skolorna. Det är drygt en fjärdedel av lärarna som anser att de inte har tillräcklig 
tillgång till digitala skrivtavlor samtidigt som knappt en femtedel av lärarna anser att de inte behöver 
någon. När det kommer till dataprojektorer så är de flesta skolorna, dvs. hela 99%, utrustade med 
denna form av IKT-redskap. Av dessa skolor är det omkring tre fjärdedelar som har en fast 
datorprojektor i minst hälften av sina klassrum. Tillgång till datorprojektor anses av de flesta lärarna 
vara god, och endast en liten del utger sig för att inte vara i behov av den. (Skolverket, 2013, ss. 46-
48) 

Hittills har tillgången till hårdvaror redovisats, så vad gäller mjukvaror så är de vanligast 
förekommande datorprogrammen de för ordbehandling, kalkyl och presentation. Utöver dessa så är det 
vanligt med program avsedda för matematik, språk och för hantering, skapande och redigering av 
bilder, ljudfiler eller videofiler. Även i detta avseende är det en skillnad mellan kommunala och 
fristående skolor. Här ligger andelarna på sju av tio respektive fyra av tio skolor i vilka lärare och 
elever har tillgång till program avsedda för matematik och språk. (Skolverket, 2013, s. 48) En annan 
mycket vanligt förekommande mjukvara är en internetbaserad plattform eller hemsida tillhörande 
skolan. Det har visat sig att 85% av gymnasieskolorna ger sina lärare och elever möjlighet att 
samarbeta med hjälp av en sorts IKT-lösning. Denna IKT-lösning är även avsedd till att upprätta 
samarbete mellan vårdnadshavare och skola. I huvudsak handlar det om att tillgängliggöra 
kontaktinformation och på så sätt underlätta för upprättande av kontakt mellan parterna, men på en 
stor majoritet av skolorna kan även frånvaroanmälan göras där av vårdnadshavare eller elever. 
(Skolverket, 2013, s. 50ff) 
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Samtidigt som alltfler skolor utrustas med IKT så är det endast drygt hälften av de studerade skolorna 
som visade sig ha IKT-planer. I dessa planer är det vanligast att det förekommer ”en beskrivning av 
tekniska frågor, t.ex. utrustningsstandard, installation och drift/underhåll” (Skolverket, 2013, s. 52). En 
annan beskrivning som vanligen förkommer i IKT-planerna är hur tekniken kan interageras i 
undervisningen och hur den kan utgöra ett pedagogiskt redskap för lärare. Drygt hälften av skolorna 
som har en IKT-plan följer upp den varje år. (Skolverket, 2013, s. 52ff) 

Tillgången till IKT-support är en förutsättning för IKT-användning, och nästan alla lärare har tillgång 
till den.  Om rektorerna får säga sitt så är det 77% av skolorna som erbjuder sina lärare IKT-support 
som hjälper till omgående. Trots detta anser lite mindre än hälften av lärarna att de inte har tillräcklig 
tillgång till IKT-support. Skolverket tillägger här att lärare ”som upplever sin egna generella it-
kompetens som bra är mer benägna att tycka att tillgången till teknisk it-support är tillräcklig” 
(Skolverket, 2013, s. 54). Andelen lärare som känner att krånglande teknik medför en viss begränsning 
av undervisningen eller av rollen som lärare ligger på 31%. (Skolverket, 2013, s. 54) 

Nästan tre fjärdedelar av lärarna upplever att de saknar tillräckligt med pedagogiskt IKT-stöd på sin 
skola. Hälften av rektorerna menar däremot att sådant IKT-stöd levereras omgående. På mindre än en 
femtedel av skolorna levereras inget pedagogiskt IKT-stöd alls. (Skolverket, 2013, s. 55) 

Tillgången till IKT-redskap har förbättrats även för elever med behov av särskilt stöd (Skolverket, 
2013, ss. 48-50), men då det faller utanför ramarna för denna uppsats så utesluts en redogörelse av den 
här. 

4.2.2.2 Elevers och lärares IKT-kompetens 

Vid studerandet av elevernas IKT-kompetens så fick eleverna själva bedöma den i olika 
användningsområden. Drygt åtta av tio elever angav att de behärskar informationssökning på internet 
och användning av program för ordbehandling och presentation. Kalkylprogram och arbete med bild 
och ljud är det som eleverna angav sig för att vara minst duktiga på. Man ser även skillnad mellan 
bedömningar hos elever som fått respektive inte fått en personlig dator av skolan, där de förstnämnda 
bedömer sin IKT-kompetens som högre. (Skolverket, 2013, s. 59ff) 

Vad gäller användningen av internet så visar det sig att drygt åtta av tio elever har fått lära sig att vara 
källkritiska mot information som de hittar på internet. Lite färre än dessa anger att de även fått lära sig 
”att vara försiktiga med vad de skriver på internet och att använda internet på ett schyst sätt”. Elever 
som fått en egen dator från skolan visar sig ha lite bättre kunskap gällande källkritik och säkerhet på 
internet. (Skolverket, 2013, s. 61) 

Lärarnas IKT-kompetens har visat sig vara bättre år 2012 jämfört med år 2008. Närmare 80% av 
lärarna anser sig vara mycket bra eller ganska bra på IKT. Drygt hälften av alla gymnasielärare 
undervisar någon eller några klasser där elever har tillgång till en egen dator i skolan, och dessa lärare 
har bättre IKT-kompetens än andra lärare. Ungefär 90% av lärarna som undervisar elever som har 
tillgång till en egen dator i skolan anser att de har en bra IKT-kompetens. (Skolverket, 2013, s. 62) 

Kompetensutveckling av lärare sker enligt sex av tio rektorer i mycket hög eller ganska hög 
utsträckning, vilket även visar sig i lärarnas personliga uppfattning gällande deras 
kompetensutvecklingsbehov. Tre av tio lärare behöver enligt utvärderingen mycket 
kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap, vilket innefattar arbete med datorprogram, 
filhantering samt att öppna och spara dokument. Annars menar ungefär hälften av lärarna att det 
behövs ”kompetensutveckling inom områdena att förebygga kränkningar på internet, it som 
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pedagogiskt verktyg, hantering av bild/ljud/film, säker användning av internet samt lag och rätt på 
internet” (Skolverket, 2013, s. 64). Detta trots att en tredjedel av rektorerna anger att deras skolas IKT-
plan innehåller en beskrivning av hur IKT ska vara ett pedagogiskt redskap för lärare samt hur skolan 
ska arbeta i riktning att förebygga olika sorters kränkningar. (Skolverket, 2013, s. 63ff) 

4.2.2.3 Elevers och lärares IKT-användning 

I rapporten har Skolverket (2013) konstaterat att majoriteten av eleverna använder datorer i skolan, 
men att det i många ämnen finns en begränsad användning. (s. 66) Datoranvändningen inom 
matematiken ligger i botten där nästan 90% av eleverna anger att de använder datorn på några få eller 
inga lektioner alls. I topp ligger användningen av datorer i svenska eller samhällsorienterade ämnen, 
där över 40% av eleverna anger att de använder datorn på de flesta eller alla lektionerna. De 
huvudsakliga uppgifterna som de flesta eleverna anger att de använder datorn till är att söka 
information och skriva uppsatser/inlämningsuppgifter. Även här hamnar matematiken i botten då 
beräkningar, diagram och statistik är det som eleverna använder datorn minst till. Andra 
användningsområden av IKT är arbete med bilder, ljud och video, samarbete med andra elever samt 
kontakt med lärare. Det har även konstaterats att de elever som får en egen dator från skolan har visat 
sig använda den i större utsträckning än de elever som inte har fått en egen dator från skolan. 
(Skolverket, 2013, ss. 68-72) 

Vad gäller lärarnas användning av IKT så är det sökning efter information/referensmaterial och 
skapande av uppgifter eller prov som är vanligast. Andelen lärare som angav detta är ca 85%. De 
lärare som undervisar elever som fått varsin dator från skolan använder IKT i sitt arbete i större 
utsträckning. En annan aspekt inom IKT-användningen är kommunikation. Vanligast, med 74%, sker 
kommunikationen via IKT-redskap mellan lärare och andra (t.ex. kollegor), åtföljt av kommunikation 
mellan lärare och elever (57%) samt mellan lärare och vårdnadshavare (47%). Dokumentation och 
uppföljning är även dessa angivna som användningsområden. Bland gymnasielärare är det vanligast 
att dokumentering av elevers närvaro eller frånvaro samt uppföljning av elevers provresultat eller 
betyg sker. När det kommer till anpassningen av undervisningen så är det ungefär 80% av lärarna som 
tycker att IKT mer eller mindre gör det enklare att anpassa undervisningen efter olika elevers behov 
och förutsättningar. (Skolverket, 2013, ss. 72-77) 

4.2.2.4 Elevers och lärares inställning till IKT 

Generellt sett så tycker gymnasielärarna inte att IKT ökar motivationen eller stimuleringen av lärandet 
hos eleverna nämnvärt. En tredjedel av lärarna anser att IKT är ett betydelsefullt pedagogiskt redskap 
som utvecklar elevernas IKT-kompetens och förmåga till sökning och kritisk granskning av 
information. När det kommer till motivation, stimulering till lärande och ökning av måluppfyllelse så 
hamnar andelen lärare som ställer sig bakom dem under en femtedel. (Skolverket, 2013, s. 77ff) 

Slutligen så gjorde Skolverket (2013) även en utvärdering av hur elever och lärare ser på att använda 
datorn i större utsträckning i skolan. Resultaten visar att majoriteten av dem (71% av eleverna 
respektive 56% av lärarna) tycker att datorn ska användas i ungefär lika stor utsträckning som nu eller 
mindre. (s. 80) 

4.3 IKT som redskap för lärande 

Det är tydligt att många kommuner har valt att införa IKT på sina skolor, och myndigheter har även 
sett till att utvärdera läget på skolorna i detta avseende. Men det finns en tydlig brist på forskning 
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kring vilken roll IKT spelar i elevers lärande, eller som Jan Hylén själv uttrycker det i sin rapport 
Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt (2013): ”Däremot saknas studier som systematiskt 
undersöker vilka skillnader i resultat som uppstår om det är en elev per dator eller två.” (s. 17) En 
överblick över befintliga, och i huvudsak internationella, studier gällande detta ämne redovisas i detta 
avsnitt. 

Att eleverna får använda sig av IKT i större utsträckning medför positiva effekter, och det är något 
som finner stöd hos flera studier. I en av dem har det konstaterats att IKT-användningen har visat sig 
stödja elevers språkutveckling. Även andra effekter har belyst, som t.ex. effekten på 
begreppsförståelse inom NO och matematik samt ökat ordförråd i främmande språk. Men i samband 
med detta påpekas det i dessa studier att de positiva effekterna beror på hur och hur mycket IKT 
lärarna använder i sin undervisning. Hylén (2013) uttrycker det även som att ”lärarens förhållningssätt 
och metoder är mycket viktiga” (s. 17). Skolinspektionen (2011) framhåller att IKT-användningen ska 
ske med elevernas förbättrade lärande och resultat i fokus, och inte IKT i fokus. (s. 9) Då det i tekniska 
utrustningar existerar många distraherande moment för eleverna, som t.ex. irrelevanta spel, webbsidor 
och applikationer, så är det även viktigt, förutom elevernas egna självdisciplin, att läraren är tydlig i 
sin ledning av lektionen. (Hylén, 2013, s. 19)  

Hur mycket eleverna själva använder IKT är också en bidragande faktor till en positiv effekt. Forskare 
har sett ett samband mellan högre IKT-användning i hemmet och bättre resultat i ett matematiktest 
från PISA (en internationell studie). (Hylén, 2013, s. 17) Jan Hylén (2013) nämner i sin rapport ett 
argument som kan tänkas stödja detta samband: 

Eftersom goda resultat i matematik statistiskt sett hänger ihop med goda resultat i 

naturvetenskapliga ämnen samt i läsning, hävdar forskarna att det finns skäl att anta 

att högre IT-användning ger bättre resultat även i dessa ämnen. (s. 17) 

Andra forskare har även hävdat att det krävs en IKT-användning i hemmet som är större än den i 
skolan för att några positiva effekter ska förekomma. Detta är något som har kunnat stödjas av de 
positiva resultaten som erhållits från studier av en-till-en-projekt. Påverkningar som i studien 
framkommit är tre stycken. För det första så har IKT-användningen medfört bättre resultat i vissa 
ämnen, nämligen språk, matematik och NO. Vidare så har elevernas s.k. ”21st Century Skills”, dvs. 
kunskaper om kommunikation samt analys och värdering av information, förbättrats. Slutligen har 
forskare sett att elevers frånvaro har minskat samtidigt som elevers motivation har ökat och kontakten 
mellan skola och föräldrar förbättrats. (Hylén, 2013, s. 17ff) I Skolverkets studie (2013) uttryckte 
lärarna generellt sett ett litet stöd till att motivationen hos eleverna ökar i samband med allt större 
användning av IKT. (s. 77ff) Dock har flertalet andra studier genomförts i frågan, och där har det 
kunnat konstateras att motivationen faktiskt ökar hos eleverna. Hylén (2013) illustrerar denna 
påverkan med en kedjereaktion, där ökad IKT-användning leder till att eleverna tycker att skolarbetet 
är roligare (således läggs det ner mer tid på studierna), vilket i sin tur leder till förbättrade skolresultat. 
Men även här konstateras det att effekten beror mycket på hur IKT används i undervisningen. (s. 23ff) 

Utöver de hittills nämnda positiva effekterna så redovisar Skolinspektionen några effekter i sin 
Litteraturöversikt för IT-användning i undervisningen (2011). Där framhålls att IKT leder till att 
elevernas självständighet ökar samtidigt som deras lärande blir mer individualiserat, dvs. anpassat 
efter deras egna behov. Dessutom har det framkommit att IKT-användningen har medfört att elevernas 
arbete i grupp utvecklats. (s. 8) 

Trots en del påvisade fördelar med IKT-användning så har vissa studier även lyft fram några negativa 
följder. En sak som eleverna klagar på mer än vad lärarna gör är frågan om distraktionen som sker från 
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sociala medier och datorspel. Vissa elever inser att detta stör skolarbetet och att det därför måste 
läggas undan under dagen, men andra mindre motiverade elever uppnår inte detta och har därför svårt 
att disciplinera sig i detta avseende. Vissa elever menar även att i och med införandet av IKT så sker 
undervisningen i allt högre takt eftersom lärarna använder sig av färdigskapade presentationer. Därför 
hinner eleverna inte anteckna med papper och penna, även om det vore att föredra enligt dem. 
Dessutom är införandet av IKT på skolorna fortfarande väldigt nytt, och därför kan det finnas en risk 
att de positiva effekterna som nämnts ovan så småningom minskar i takt med att IKT blir alltmer 
vanligt och en naturlig del av vardagen. (Hylén, 2013, ss. 24-26) 

Vissa faktorer som kan stå som hinder för en effektiv IKT-användningen i undervisningen listas av 
Skolinspektionen (2011): 

Bland hindren räknas i översikten upp 1) resursrelaterade faktorer, till exempel brist 

på relevant eller fungerande utrustning, 2) faktorer som har att göra med utbildning 

och kompetens hos lärarna, till exempel bristande kompetensutveckling och brist på 

goda exempel, 3) attitydrelaterade faktorer, till exempel rädsla för förändringar eller 

negativa attityder till datorer i undervisningen, och 4) institutionella och kulturella 

faktorer som brist på teknisk och administrativ support och institutionellt stöd (s. 9) 

5 Teoretisk ansats 
Nedan kommer två pedagogiska teorier att presenteras, nämligen det designteoretiska och multimodala 
perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Det förstnämnda perspektivet belyser arbetet kring 
och förhållningen till diverse redskap, medan det sistnämnda perspektivet bl.a. tar upp fenomenet med 
att sådana redskap kan fungera som stöd för lärande. Med detta i åtanke var det därför intressant att 
titta närmare på och använda sig av dessa två perspektiv i denna rapport.  

5.1 Designteoretiskt och multimodalt perspektiv 

I det designteoretiska perspektivet är teckenskapande ett grundläggande begrepp. Selander och Kress 
skriver i sin bok Design för lärande - ett multimodalt perspektiv (2010) att med teckenskapande menas 
att skapa representationer genom att utgå ifrån redan befintliga representationer. Från dessa plockar 
man till synes centrala element som tillsammans skapar en ny representation. (s. 33) Människan ses då 
som en teckenskapande varelse och lärande ses som en teckenskapande aktivitet och med 
utgångspunkt i didaktisk design och multimodalitet. (Selander & Kress, 2010, s. 19ff) 

Begreppet didaktisk design används i två avseenden. Dels står den för hur formgivningen av sociala 
processer kan genomföras i syfte att skapa förutsättningar för lärande, dvs. design för lärande, dels 
används det för det ständiga återskapandet (re-design) av information hos varje individ i 
meningsskapande syfte, dvs. design i lärande. Detta är inte låst till skolmiljö, utan det handlar om att 
”förstå pågående lärprocesser antingen detta sker i skolan eller på fritiden, i fortbildning eller på 
museer osv.” (Selander & Kress, 2010, s. 24) 

Didaktisk design kan alltså som det nämndes tidigare delas in i design för respektive i lärande. I design 
för lärande ses läraren som den som designar undervisningen genom sin planering, genomförandet av 
lektionerna, användandet av diverse resurser samt utvärderingen av arbetet. (Selander & Kress, 2010, 
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s. 24) I denna form av design innefattas det som Selander och Kress (2010) uttrycker som 
”institutionella inramningar,(---) rum och andra resurser som har skapats för lärande” (s. 67). Dessa 
resurser innehar olika mening hos olika personer och kulturer då de har tillkommit i syfte att fylla en 
viss funktion eller framföra ett uttryck. Till exempel så har vissa afrikanska språk ett klickljud som då 
är meningsbärande för dem, men i det svenska språket så har det ingen mening. Tecknet eller 
symbolen i sig har ingen mening, utan dess betydelse formas vid själva användningen. (Selander & 
Kress, 2010, s. 67ff) 

Vid design för lärande är det enligt författarna fyra faktorer som spelar roll. Den första är det som de 
kallar institutionella mönster och syftar på normer och sedvänjor som är formade i olika sammanhang. 
Man lär sig interagera i sådana sammanhang utan att för den delen behöva skaffa sig utbildning i det. 
Selander och Kress (2010) uttrycker det som att man inte går ”i skolan för att lära sig att bli patient 
eller för att fördjupa sig i rollen som målsägare i en domstolsförhandling.” (s. 69) 

En annan faktor rörande design för lärande är de syften, målsättningar och förväntningar som varje 
individ har gentemot diverse sammanhang. Den tredje faktorn är de semiotiska resurser som finns 
tillgängliga, som t.ex. teckensystem, material och redskap. Dessa faktorers utformning påverkar 
individens sätt att arbeta, vilken information som han eller hon kommer att ha tillgång till samt vilka 
representationer av dem som han eller hon kan skapa sig för att visa sin förståelse. (Selander & Kress, 
2010, s. 69ff) 

Den fjärde och sista faktorn är något som Selander och Kress (2010) kallar för iscensättning. Här ser 
man hur aktiviteterna är arrangerade och sätts igång, och hur normer och förväntningar skapas. (s. 69) 
Författarna illustrerar sambandet mellan alla nämnda faktorer på följande vis:  

Man kan uttrycka det som att normer, sedvänjor och regler, formulerade mål och 

riktlinjer samt olika slags resurser, utgör själva förutsättningarna för en social 

aktivitet. De definierar spelplanen, medan iscensättningen handlar om hur spelet 

konkret genomförs. (Selander & Kress, 2010, s. 69) 

När det kommer till design i lärande så förflyttas fokus till den enskilde individens lärande och till de 
inre processerna som sker hos varje individ i syfte att skapa representationer och mening, dvs. hur 
lärande sker. Varje individs lärande kännetecknas av de val som den gör, vare sig det handlar om att 
välja eller välja bort, (Selander & Kress, 2010, s. 25) och allt detta sker med utgångspunkt i de 
ovannämnda faktorerna som utgör förutsättningarna för lärande. Individen skapar sig då 
representationer, och lärandet som uppstår påvisas av skillnaden ”mellan representationer vid olika 
tidpunkter” (Selander & Kress, 2010, s. 98). De skapade representationerna visar hur mycket individen 
egentligen har förstått och kan återge det som den har lärt sig. (Selander & Kress, 2010, ss. 97-99) 
Som författarna själva uttrycker det så visar förmågan ”att variera sin framställning (---) såväl bredden 
som djupet i de kunskaper som en individ kan artikulera i en viss situation” (Selander & Kress, 2010, 
s. 99). 

En annan aspekt av lärande är den kommunikativa, i vilken det belyses hur teckenskapandet går till i 
en kommunikativ situation. Det som det designteoretiska och multimodala perspektivet utgår ifrån i en 
sådan situation är ”iscensättningen (---), vad som fångar uppmärksamheten (eng. prompt), vilka 
resurser som används för att tolka, bearbeta, transformera och gestalta en ny representation” (Selander 
& Kress, 2010, s. 103). Författarna menar att det finns olika budskap bakom iscensättningen av en 
aktivitet, och därmed uppfattas den på olika sätt av olika individer som utifrån sina intressen försöker 
skapa mening med det som de tar in. Dessa intressen innefattar personlig erfarenhet som även kan vara 
kulturellt betingad. (Selander & Kress, 2010, ss. 103-105) 
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Lärande ses inte som begränsad till en fast tid eller plats. I ett designteoretiskt och multimodalt 
perspektiv ses lärande som en process som ständigt pågår i olika situationer. Genom att hela tiden 
tolka det man tar in och jämföra det med eller tolka om allt som man redan kan skapar man lärande. 
Dock anses lärande även uppstå genom imitation, alltså genom att göra det som andra gör. (Selander 
& Kress, 2010, s. 105) 

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

En av många teoretiker inom det sociokulturella perspektivet är Roger Säljö. I sin bok Lärande & 

kulturella redskap (2005) skriver han att kunskap är ”ett ständigt pågående arbete med att flytta fram 
positionerna och göra det obegripliga begripligt” (s. 16). 

Säljö (2005) utgår i sin framställning av lärande ifrån två forskningstraditioner. Den första av dem 
benämns som rationalistisk eller nativistisk, och här anses lärande och utveckling komma inifrån 
människan. Alla förmågor och fysiska färdigheter som en människa har anses vara medfödda och 
därmed ligga i människans natur, och lärande och utveckling uppstår då dessa medfödda egenskaper 
utvecklas och mognas. 

Den andra forskningstraditionen som Säljö (2005) utgår ifrån kallas för empirisk. Till skillnad från den 
rationalistiska traditionen beror lärandet av yttre faktorer. Allt som en individ tar in utifrån skapar 
erfarenheter hos individen och påverkar därmed dess tänkande och beteende. Individen anses därför 
vara flexibel och påverkbar, och med undervisning kan dess förmågor utvecklas. (s. 17ff) 

Båda ovannämnda traditionerna är enligt Säljö (2005) rimliga men bortser från något viktigt. Det är 
enligt honom viktigt att man tar hänsyn till vilken tid och omgivning som människan lever i för att 
förstå en individs lärande och utveckling. I dagens samhälle är det väldigt troligt att personer i 
västvärlden lär sig läsa, skriva och räkna, men även använda datorer och teknik. Dock skulle det vara 
väldigt osannolikt att samma person skulle lära sig att t.ex. bygga båtar av stockar, något som för flera 
tusen år sedan var väldigt naturligt. Självklart har människan benägenheten att lära sig allt, men vad 
den lär sig är relaterat till vilken tid och plats som hon lever i. (s. 18ff) Säljö (2005) skriver att: 

man inte kan begränsa sin förståelse av lärande till vad som händer inne i den 

enskilda individen. Än mindre kan man tänka enligt formeln undervisning = lärande. 

Men man kan inte heller bortse från individen och hennes förmågor att lära, eller vad 

som sker i skolan. Den centrala frågan blir istället att försöka se olika aktiviteter i 

samhället ur ett lärandeperspektiv, och att förstå samspelet mellan individer, 

kollektiv (familjer, praktikgemenskaper av olika slag, skolan, organisationer, 

företag) och de resurser i form an teknik som finns utanför människor. (s. 20) 

Förutom det ovanstående finns det ytterligare en avgörande faktor inom det sociokulturella 
perspektivet. Den avsedda faktorn är redskap eller verktyg som myntades av Lev S. Vygotskij, det 
sociokulturella perspektivets fader. I nästan alla situationer, som t.ex. vid uppmätning av mjöl, 
införskaffande av information etc., finns det redskap som kompletterar människans förmåga och även i 
vissa fall underlättar för personen ifråga. Som Säljö (2005) uttrycker det: ”Dessa redskap, som vuxit 
fram i historien, är avgörande för hur vi använder vårt intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med 
andra” (s. 24). Alltså påverkar de vårt sätt att tänka, uppfatta saker, erhålla erfarenheter och lära 
grundligt. Denna påverkan brukar uttryckas som att redskapen medierar omvärlden för oss. (Säljö, 
2005, s. 23ff) 
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6 Metod 
Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010) att en kvalitativ studie är rimlig att användas 
om undersökningen handlar om ”att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller 
av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (s. 32). Förenklat sagt används en kvalitativ 
metod i de fall där tanken är att skapa en förståelse eller hitta ett mönster. (Trost, 2010, s. 32) Den 
aktuella undersökningens syfte är att öka förståelsen för vad lärares IKT-kompetens kan ha för 
betydelse för organiserandet av undervisningen i matematik i tre gymnasieskolor i Stockholm under 
läsåret 2013/2014. Det handlar alltså om att försöka förstå och finna ett mönster hos lärarnas arbete i 
relation till deras IKT-kompetens. Därmed faller det rimligt att genomföra en kvalitativ undersökning. 
Nedan följer metodiken i undersökningen. 

Generellt sett finns det i huvudsak tre tillvägagångssätt vid empirisk insamling av material i 
forskningssammanhang, nämligen: 

1. Att fråga människor 

2. Att observera människor 

3. Att observera fysiska spår och resultat av mänskliga aktiviteter (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 219) 

Vilken eller vilka av dessa man väljer beror på den framtagna problemformuleringen till 
undersökningen. Frågeställningarna för denna undersökning lyder enligt följande: 

− Hur används IKT i undervisningen i matematik? 

− Vilka kunskaper har lärarna om IKT? 

− Vad kan IKT som redskap ha för betydelse som stöd för elevers lärande? 

I det aktuella fallet kretsar alltså frågeställningarna kring lärarna och deras arbete. Studerandet av de 
angivna objekten kan göras dels genom att fråga människor om dem, dvs. punkt nummer ett ovan, dels 
genom observation, dvs. punkt nummer två. 

6.1 Att fråga människor 

Att fråga människor är en av de mest använda metoderna för insamling av material. Den går ut på att 
ställa frågor till eller samtala med människor. Tillvägagångssättet för denna form av undersökning 
varierar stort och därför har det delats in i två kategorier: informantundersökning och 
respondentundersökning. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 257) 

6.1.1 Informantundersökning 

För att enklare kunna beskriva skillnaden mellan informant- och respondentundersökning kan man 
jämföra det med skillnaden mellan ett vittne och ett undersökningsobjekt. I en informantundersökning 
används personerna som vittnen för ett visst avseende. Tanken är att skildra en händelse där 
personerna skall bidra med information om den. Informationen som samlas in behöver inte alltid leda 
till likadana svar, utan de kan ibland komplettera varandra som ett pussel. Så undersökningen kretsar 
kring svarspersonernas skildrande av det studerade objektet. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2007, s. 257ff) Då den aktuella undersökning kretsar kring lärares arbete med IKT är det 
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relevant att fråga eleverna om hur detta arbete går till och hur det ser ut för att få en inblick från ett 
annat perspektiv. Eleverna fungerar alltså som ”vittnen” här. Detsamma gäller för hur läraren uppfattar 
att eleverna stöds av IKT som redskap. 

6.1.2 Respondentundersökning 

Till skillnad från informantundersökning är objektet i fokus i en respondentundersökning. Det är 
svarspersonerna själva och deras tankar kring en händelse som är föremål för undersökningen. 
Frågorna som ställs till svarspersonerna är oftast samma, och forskaren skall därefter försöka hitta ett 
mönster i svaren för att besvara den undersökta frågeställningen. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2007, s. 258) I den aktuella undersökningen är det lärarnas tankar kring arbete med IKT 
och dess påverkan på elevers lärande som ligger i fokus. Lärarnas tankar kring vad, hur och varför de 
organiserar undervisningen på det sätt som de gör är alltså undersökningsobjektet här. 

Respondentundersökning i sig delas in i två huvudtyper, nämligen frågeundersökning och 
samtalsintervjuundersökning. Det finns ingen tydlig distinktion mellan dessa två huvudtyper, men i 
Metodpraktikan radar Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) upp följande för att 
tydliggöra skillnaden. 

− I en frågeundersökning ställs frågor till svarspersonen medan det i en 
samtalsintervjuundersökning sker ett interaktivt samtal mellan båda parterna.  

− En samtalsintervjuundersökning brukar ibland betecknas med synonymen djupintervju, medan 
en frågeundersökning betraktas som mer ytlig. I den sistnämnda är frågorna oftast 
strukturerade och detaljerade, vilket de inte är i en samtalsintervjuundersökning. 

− Svarspersonerna som väljs ut (oftast slumpmässigt) till en frågeundersökning betraktas som 
representanter för hela populationen. I en samtalsintervjuundersökning däremot utför man ett 
strategiskt urval av svarspersoner, dvs. man väljer sina svarspersoner efter olika kriterier eller 
krav för att få en inblick i situationen från olika perspektiv. (ss. 258-260) 

I denna undersökning är tanken att lärarna skall väljas ut slumpmässigt och deras svar ska kunna bilda 
ett mönster som skall vara representativt för läraryrket. Detta faller därmed inom ramarna för en 
frågeundersökning. 

En frågeundersökning kan göras på två olika sätt: antingen genom intervju, dvs. muntlig 
kommunikation, eller genom enkät, dvs. skriftlig kommunikation. Den förstnämnda kan antingen 
genomföras under en personlig träff eller över telefon. Svarspersonen skall då besvara de frågor som 
forskaren läser upp en och en. Dokumentation av svaren kan göras genom att forskaren till exempel 
antecknar svaren. I en enkät däremot får svarspersonerna skriva ner sina svar direkt på ett papper med 
frågorna på. Enkäten kan delas ut antingen genom personlig närvaro eller via post. (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 262) Båda dessa metoder har använts i denna 
undersökning. 

6.1.3 Tillvägagångssätt 

Utfrågningen av lärare och elever görs på två olika sätt. Dels genomförs en intervju med lärare, dels 
får den klass som det genomförs en observation på besvara en enkät. 
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6.1.3.1 Intervju med lärare 

Intervju som metod används i stor utsträckning i examensarbeten i lärarutbildningen. Detta för att den 
ofta ger intressanta resultat vad gäller t.ex. lärares syn på elever, planering etc. (Johansson & Svedner, 
2010, s. 34) I den aktuella undersökningen skall lärarnas användning av och kunskaper om IKT samt 
deras uppfattningar om IKT som stöd för elevernas lärande kartläggas. Därför är intervju som metod 
passande i detta sammanhang. Intervjuguiden som sattes upp utformades med inspiration från 
Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) samt Johansson och Svedner (2010). Guiden 
bifogas som bilaga A. 

6.1.3.2 Enkät till elever 

Enkätmetoden är en enligt Johansson och Svedner (2010) överanvänd metod, dvs. att den har använts 
till frågeställningar som kunnat besvaras bättre med hjälp av andra metoder. Istället kan denna metod 
användas som ett komplement till andra metoder. (s. 23) Det är detta som är tanken bakom att skapa 
en enkät till elever för denna undersökning. Från intervjun fås i princip svar på alla frågeställningarna, 
men detta sker endast från ett perspektiv; lärarens perspektiv. För att få fler perspektiv på det läraren 
säger måste information samlas in även från yttre parter som är berörda. För att veta huruvida IKT 
fungerar som ett stöd för elevers lärande bör även hänsyn tas till eleverna och deras åsikter. Därför 
delas en enkät ut till eleverna på den observerade lektionen som läraren håller. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 321ff) Vid utformning av enkäten har inspiration hämtas från 
Johansson och Svedner (2010) samt Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007). Enkäten 
bifogas som bilaga B. 

6.2 Att observera människor 

En sista metod som väljs för undersökningen är observation. Anledningen till detta är för att få in 
ytterligare ett perspektiv och även kunna se händelseförlopp och interaktionen i klassrummet kring 
IKT-användandet. Det intressanta är att få vara med där saker och ting händer. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 343) 

Cato R. P. Bjørndal gör i sin bok Det värderande ögat (2005) en uppdelning av observationer, 
nämligen observationer av första respektive andra ordningen. I den förstnämnda är observatören en 
utomstående person som har observation som primär uppgift. Med detta menas att observatören inte 
har andra uppgifter att hålla koll på samtidigt. Exempel på sådan form av observation är då forskare 
sätter sig längst bak i klassrummet och fokuserar endast på att observera. Observation av andra 
ordningen syftar däremot på när observation sker samtidigt som den pedagogiska aktiviteten och av 
samma person. Observatören är alltså en del av den pågående verksamheten. Till exempel kan en 
lärare vara observatör av sin egen lektion, dvs. samtidigt som han eller hon bedriver sin undervisning. 
(s. 26) I denna undersökning kommer observation av första ordningen att användas eftersom jag 
bedömer det vara viktigt att observera en lektion från ett utifrånperspektiv. Observationsschemat är 
bifogat ifyllt och som bilaga C, och framtagandet av det skedde med hjälp av böckerna 
Metodpraktikan (2007) och Det värderande ögat (2005). 
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6.3 Urval 

För att genomföra undersökningen krävs deltagare. Till en kvalitativ studie passar det bra att 
strategiskt välja ut deltagarna. (Trost, 2010, s. 137) Första steget är att fastställa vilken population som 
undersökningen kretsar kring. Med population menas personer, händelser, institutioner eller andra 
grupper som studien handlar om. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 178) Som 
Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) uttrycker det så ska man ”precisera vilket 
generellt och återkommande fenomen man vill uttala sig om”. (s. 179) Populationen i denna 
undersökning fastställs därmed till matematiklärarnas IKT-användning i gymnasieskolan. I och med 
detta fastställande blir nästa steg det strategiska urvalet. Här är syftet att försöka få en variation i 
urvalet av personer inom den framtagna populationen. (Trost, 2010, s. 137) Det som krävs för att 
kunna delta i undersökningen är att lärarna undervisar i någon matematikkurs och att de på något sätt 
använder sig av IKT i sitt arbete. I övrigt kan det sedan finnas en variation bland deltagarna, oavsett 
om det gäller kön, erfarenheter, etnisk härkomst eller andra faktorer. Urvalet kommer då att vara på 
det sätt som Trost rekommenderar i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010), dvs. ”heterogent inom den 
givna homogeniteten” (s. 137). För att dessutom få tillräckligt stor spridning i urvalet har tre skolor på 
olika geografiskt åtskiljda områden valts ut. 

De skolor vars lärare slutligen accepterade att ställa upp i undersökningen listas nedan med respektive 
benämning som kommer användas i denna rapport. Två lärare från varje skola kommer att följas. Först 
skall en intervju genomföras med dem, sedan skall en av deras matematiklektioner observeras, och 
slutligen kommer en enkätundersökning att genomföras på de elever som närvarar på den observerade 
matematiklektionen. Skolorna är följande: 

Skola A:  En gymnasieskola i en förort norr om Stockholm med högpresterande elever vars 
föräldrar i stor utsträckning är högutbildade. Andelen elever med utländsk bakgrund är 
låg. 

Skola B:  En innerstadsskola i Stockholm med medelpresterande elever vars föräldrar generellt 
sett är högutbildade. Andelen elever med utländsk bakgrund är hög. 

Skola C: En gymnasieskola i en förort i södra Stockholm med medelpresterande elever vars 
föräldrar generellt sett är lågutbildade. Andelen elever med utländsk bakgrund är hög.  

Statistik från Skolverket har använts som grund till informationen ovan. 

6.4 Analysmetod 

Undersökningen kommer översiktligt behandla tre områden eller huvudteman. Temana är följande: 

− Tema 1 – lärarnas användning av IKT i undervisningen 

− Tema 2 – lärarnas kunskaper vad gäller IKT 

− Tema 3 – IKT-användningens roll som stöd för elevers lärande 

Med denna uppdelning kan sedan trasmatte-formen användas som analysmetod. Utgångspunkten i 
denna metod är huvudtemana, genom vilka varje objekt sedan följs och slutligen analyseras. Monica 
Dalen beskriver denna analys i sin bok Intervju som metod (2007) som vävningsprocess där objekten 
ifråga ”utgör varpen och de olika temana inslaget” (s. 87), därav namnet trasmatte-formen. I det 
aktuella fallet skall utgångspunkten vara de ovannämnda temana, och objekten lärarna som följs. 
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Resultaten från undersökningen hos varje lärare skall delas in i enlighet med ovannämnda teman, 
studeras och sedan jämföras med varandra. Tanken är att försöka hitta skillnader och samband mellan 
objekten inom temat, för att sedan försöka hitta mer temaöverskridande samband. Tolkningen och 
förståelsen av sambanden kommer sedan att analyseras i enlighet med den tematiska uppdelningen och 
utefter teori och teoretiska modeller. Det första temat, dvs. lärarnas IKT-användning i arbetet, kommer 
att analyseras med utgångspunkt i SAMR-modellen som visar på olika nivåer av användning av IKT 
(se avsnitt 4.2.1.1.1). Analysen av det andra temat, nämligen lärarnas IKT-kunskaper, kommer att ske 
med hjälp av TPACK-modellen som tar upp olika sorters kompetenser som en lärare bör besitta och 
relationen mellan dem (se avsnitt 4.2.1.1.2). Slutligen kommer det tredje temat, dvs. IKT-
användningens roll som stöd för lärande, att analyseras med hjälp av de presenterade teorierna i avsnitt 
5, dvs. det sociokulturella respektive designteoretiska och multimodala perspektivet. 

6.5 Etiska aspekter 

För att samhället ska fortsätta utvecklas är det viktigt och nödvändigt att forskning fortsätter att 
bedrivas. Dock är det samtidigt även viktigt att ta hänsyn till de studerande individernas privatliv. 
Därför har Vetenskapsrådet publicerat rapporten Forskningsetiska principer (1990) i vilken fyra krav 
för individskydd som ställs på forskning presenteras – informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet förutsätter att deltagarna skall 
informeras om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt. (s. 7) Både vid första kontakt och 
före intervjuns start meddelas lärarna om detta. Vid observationen och enkätutdelningen förmedlas 
denna information muntligt för deltagarna. 

Samtyckeskravet däremot innebär att samtycke måste inhämtas från uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare. Om eleverna är över 15 år gamla och studien anses vara av etiskt mindre 
känslig karaktär så krävs inget samtycke från förälder eller vårdnadshavare. I sådant fall kan samtycke 
istället hämtas från företrädare med förutsättningen att undersökningen genomförs inom ramen för 
ordinarie arbetsuppgifter och arbetstid. (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9) Med tanke på att 
informationskravet efterföljs kan samtycke anses vara inhämtat från lärarna vid första kontakt samt 
från eleverna då de besvarar och lämnar in enkäten. 

Vad gäller konfidentialitetskravet ska uppgifter om undersökningsdeltagarna skyddas och inte ges ut 
till utomstående. (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12) Eleverna får svara på enkäterna anonymt, och lärarna 
meddelas att varken dem eller skolan nämns i rapporten. Därmed anses även detta krav uppfyllt. 

Även nyttjandekravet, dvs. att personuppgifter om deltagarna endast får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 1990, s. 14), anses vara uppfyllt eftersom alla insamlade uppgifter skall hållas inom 
ramen för denna undersökning. 

Slutligen har Vetenskapsrådet rekommenderat att undersökningsdeltagare vid intresse skall få 
möjlighet att ta del av resultatet från undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990, s. 15), vilket efter 
rapportens publicering skall meddelas till dem. 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Analys av en vald metod är av vikt eftersom forskning utförs på ett både teoretiskt och operationellt 
plan. Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) menar att ett ”översättningsproblem” som 
ofta uppstår i en forskning är ”om vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att 
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vi undersöker” (s. 63). En analys bör därför göras med utgångspunkt i det som kallas validitet och 
reliabilitet. Författarna delar upp begreppet validitet i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med god 
begreppsvaliditet menas avsaknad av systematiska fel, dvs. att bra mätinstrument eller metod har 
använts, medan god resultatvaliditet syftar på att man faktiskt mäter det man påstår sig mäta. Hög 
reliabilitet å andra sidan visar på frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel, dvs. att det valda 
mätinstrumentet har använts med hög noggrannhet. Med dessa definitioner i åtanke visar sedan 
författarna ett samband mellan dessa begrepp, nämligen: 

Begreppsvaliditet + Reliabilitet = Resultatvaliditet 

För att resultatvaliditeten skall vara god räcker det alltså inte med att bra mätinstrument används (god 
begreppsvaliditet), utan noggrannheten i användningen av den spelar också roll (hög reliabilitet). 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 63-70) Esaiason, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2007) illustrerar detta fenomen genom att ta en linjal som ett exempel: 

Om en linjal som utger sig för att vara exakt en meter i själva verket är 105 

centimeter kommer vi, hur noggranna vi än är, att göra ett systematiskt fel varje 

gång vi använder linjalen (dålig begreppsvaliditet). Om linjalen istället är exakt en 

meter så är begreppsvaliditeten visserligen garanterad. Men om vi då slarvar när vi 

mäter så att de avstånd som faktiskt är en meter ibland blir 97 centimeter och en 

annan gång 102 centimeter blir reliabiliteten låg, och inte heller nu kommer vi därför 

att mäta det vi påstår att vi mäter (dåligt resultatvaliditet). (s. 70) 

Det är därför nu viktigt att denna studies metod granskas utifrån ovan presenterade begrepp. Tanken är 
att först granska vilket mätinstrument som skall användas, för att sedan se hur det ser ut med 
användningen av den. 

Mätinstrumentet eller metoden som valts för denna studie är lärarintervjuer, elevenkäter samt 
klassrumsobservationer. Som det nämndes tidigare är studiens syfte att öka förståelsen för vad lärares 
IKT-kompetens kan ha för betydelse för organiserandet av undervisningen. Att mäta lärares IKT-
kompetens är inte så enkelt som att bara gå fråga dem om den. Istället valdes forskningsfrågorna på ett 
sådant sätt för att försöka förstå hur väl insatta i IKT de är och därmed få en inblick i hur deras IKT-
kompetens ser ut. Genom att anpassa intervjuguide, elevenkäter och observationsscheman till 
forskningsfrågorna har en god begreppsvaliditet uppnåtts enligt mig. Självklart kan 
begreppsvaliditeten ökas genom att t.ex. utöka antalet observationer per lärare och lägga till 
elevintervjuer. Dock var tillgången till lärare som frivilligt ställde upp på en undersökning väldigt låg, 
och den tid de hade att erbjuda var väldigt begränsad. Det skulle därför vara ännu svårare att utöver att 
be om lärares tid även behöva be om att få ta ut elever från lektionen för intervju. 

Vad gäller reliabiliteten anses den vara hög då bl.a. svarsfrekvensen är hög. Om samtliga elever 
besvarar enkäten så går antalet upp mot ca 120 besvarade enkäter som sedan skall sammanställas. 
Lärarintervjuerna spelas in för att jag därefter skall kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sades flera 
gånger och således inte missa någonting. Inspelningarna transkriberas i sin helhet för att ha dem i 
textform. Slutligen är observationsschemat uppbyggt som en tabell för att anteckningarna skall ske på 
ett strukturerat sätt, vilket innefattar tillräckligt med utrymme för anteckningar. Anteckningar skall 
sedan föras över på dator och sammanställas. Alla sammanställningar och transkriberingar skall sedan 
kontrolleras för att försäkra om att inget fel har gjorts på vägen. 

Med en god begreppsvaliditet och en hög reliabilitet anses en god resultatvaliditet ha uppnåtts i 
studien. Den validitet som hittills har behandlats är dock en som Esaiason, Gilljam, Oscarsson och 
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Wängnerud (2007) kallar för intern validitet, och inbegriper undersökningens invärtes validitet. Den 
andra formen av validitet, extern validitet, syftar på undersökningens generaliserbarhet till en större 
population. Enligt författarna är även denna form av validitet nödvändig att bedöma för att kunna 
presentera en studie med mer generella stutsatser. (s. 175) 

Utgångspunkten i diskussionen om den externa validiteten i studien är att det är tre skolor som 
studeras, från vilka två lärare var deltar. Undersökningsobjekten har alla valts ut på ett strategiskt sätt, 
och då kan en argumentation för generalisering av studien framföras. Esaiason, Gilljam, Oscarsson 
och Wängnerud (2007) skriver att det i sådana fall är irrelevant att tala om frekvenser och hur många 
som svarat på ett eller annat sätt, utan att relevansen ligger i ”förekomsten av olika sätt att se på 
världen” (s. 189). Även om en studies resultat inte uppnår teoretisk mättnad, dvs. att hitta ”samtliga 
relevanta tankekategorier och förhållningssätt som finns i en population” (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 190), så menar författarna att en argumentation för förekomsten av 
de i studien hittade kategorierna kan föras. På så sätt menar författarna att studien bidrar till 
forskningen med välgrundad kunskap. (s. 189) Därför vill jag påstå att så är fallet med denna studie 
eftersom syftet inte har varit att hitta alla möjliga fall av IKT-kompetensens bidrag till IKT-
användningen i arbetet för lärare. Snarare har det handlat om att ta fram resultaten från de studerade 
fallen och visa att de faktiskt både existerar och kan säga något om andra i populationen vad gäller 
huruvida deras IKT-kompetens kan bidra till IKT-användningen i arbetet. 

7 Resultat och analys 
Resultaten redovisas enligt den i avsnitt 6.4 presenterade trasmatte-formen. Därmed är utgångspunkten 
temana, för att inom varje tema redovisa en sammanställning av resultaten från undersökningen. En 
mer detaljerad resultatredovisning bifogas som appendix I. Likaså finns sammanställningen av 
resultaten från observationerna bifogade som bilaga C. 

Analysen av de erhållna resultaten från undersökningen kommer att ske med samma tematiska 
uppdelning som i resultatredovisningen. Resultaten analyseras med utgångspunkt i de presenterade 
modellerna (SAMR-modellen och TPACK-modellen) i avsnitt 4.2.1.1.1 och 4.2.1.1.2 för tema 1 
respektive 2. Det tredje temat analyseras med utgångspunkt i de två teorierna i avsnitt 5. Dock ska det 
inte betraktas som att temana är skilda från varandra. Snarare är det så att elevers lärande beror på hur 
läraren använder sig av IKT i sitt arbete. Uppdelningen är snarare tänkt att underlätta arbetet med 
analysen och läsningen av den, men även för att belysa frågan om elevers lärande ur flera perspektiv. 

7.1 Tema 1 – lärarnas användning av IKT i 
undervisningen 

Lärplattformen, en webbaserad plattform för utbildning och kommunikation, visade sig vara populär 
bland lärarna. Alla lärarna, med undantag för en lärare, angav sig använda detta IKT-redskap. Lärarna 
gav olika exempel på hur de drar nytta av redskapet, men i huvudsak handlar det om kommunikation 
med elever, tillgängliggörandet av diverse material och delning av information. Lärplattformen 
används av en lärare även till att kommunicera samt utbyta erfarenheter och tips med andra lärare. 
Användningsgraden av lärplattformen varierar för olika lärare.  
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Även grafräknaren var ett redskap som angavs förekomma hos fyra av de sex lärarna. En av lärarna 
vill dock att eleverna ska gå ifrån grafräknaren till datorn istället. Läraren menar att det blir 
dubbelarbete att dels ha en genomgång med hjälp av datorn, dels visa hur man gör motsvarande saker 
på grafräknaren eftersom det är den eleverna får ta med på proven. På en annan lärares lektioner 
används smartphones eller datorer till uträkningar istället för miniräknare. 

Fyra av de undersökta lärarna använder sig av diverse datorprogram i sin undervisning. Exempel på 
program är GeoGebra (ett program för att arbeta med grafer), Powerpoint (ett program för 
presentationer), Excel (ett kalkylprogram) och Logger Pro (ett program för att samla och analysera 
data). Hälften av de undersökta lärarna visar upp animeringar och filmer från t.ex. YouTube i vissa 
avseenden. Utöver användningen av program brukar en av lärarna försöka förankra matematiken i det 
vardagliga livet. Till exempel har läraren vid ett tillfälle illustrerat för sina elever hur en GPS fungerar. 

Tre lärare uttrycker klagomål om tidsbrist och menar att på grund av det så brukar IKT väljas bort. En 
av dessa lärare brukar dock lösa det genom att förbereda så mycket som möjligt hemma. Dessutom 
menar två av de undersökta lärarna att det ibland inte går att använda IKT i undervisningen. Den ena 
menar att det helt beror på vilket moment man arbetar med. 

Två lärare berättar att de använder datorn till att t.ex. göra planeringar, sammanställningar av insatser 
och presentationer. När en av lärarna presenterar en uppgift till sina elever används datorn som stöd att 
läsa ur. Mailkommunikation med föräldrar är ytterligare ett användningsområde som den andra läraren 
anger i detta avseende. Samma lärare uttrycker en efterfrågan på bättre datorsupport. 

Ytterligare två lärare berättar att de även använder IKT i andra ämnen än matematik. De tycker att 
IKT-användingen har en fördel i matematiken, men att den inte alls är lika nödvändig som i andra 
ämnen. Till exempel anser en av dem att datorn är väldigt viktig under lektionerna i CAD eftersom där 
sker ca 95 procent av arbetet på datorn. 

När det kommer till att låta eleverna använda IKT-redskap under lektionerna har lärarna delade åsikter 
i avseendet. En av lärarna berättar att skolan är på väg att låta varje elev erhålla en egen dator. Med det 
vill läraren låta eleverna använda sina datorer på lektionerna och motiverar det enligt följande: 

Många elever som kommer hit, de är jätteduktiga på att surfa. De kan internet, de 

kan facebook, (---) men de kan ju inte skapa en mapp, eller spara en fil på rätt ställe i 

datorn. Men så då blir det ju, och eftersom datorn är väldigt viktig där ute i riktiga 

livet så blir det ett bra tillfälle för oss att lära dem att använda datorn till mer än bara 

facebook. 

En annan lärare tycker att det fungerar bra med papper och penna och att eleverna därför 
inte kommer få ta med datorn till lektionerna så ofta. En tredje lärare är dock mer strikt 
och låter inte sina elever använda sina iPads på lektionstid. Läraren brukar istället ge 
förslag på hemsidor som eleverna kan använda sig av hemma när de löser diverse 
uppgifter. Det finns undantagsfall då läraren ger tillåtelse till eleverna att använda sina 
iPads på lektionerna, och då brukar läraren vara tydlig med hur och när de får användas. 

Trots att en av lärarna har berättat att eleverna inte kommer få ta med sina datorer till lektionerna så 
ofta så visar läraren en öppenhet gentemot elevernas användning av IKT-redskap på lektionerna. Till 
exempel presenterade läraren en läxa för eleverna i vilken ett krav på användning av projektor vid 
redovisningen av läxan fanns. Även andra lärare har visat på ett sådant öppet förhållningssätt gentemot 
IKT. En lärare gav inte bara eleverna tillåtelse att fotografera tavlan med anteckningar och 
skärmprojiceringar på, utan de blev även tipsade om att vänta med det tills läraren var klar så att de 
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kunde få med allt på en och samma gång. En annan lärare utnyttjar elevernas intresse för tekniken 
genom att ibland under lektionerna be dem slå upp olika fakta på nätet. Till exempel kan läraren säga 
till någon elev att ”kan inte du googla på det här och titta, var det inte…jag har för mig att det var 
Eratosthenes som kom på det här med jordens omkrets. Kan du kolla det?” 

På en av skolorna har ett försök genomförts i att upprätta en webbaserad plattform för kommunikation. 
Tanken är att plattformen ska fungera som en form av läxhjälp. En lärare på skolan som deltog i 
studien berättar att: 

vi tog hit en kille som har utformat en webbaserad plats där man kan koppla upp sig 

mot honom så att han kan svara på frågor och så där om man har problem. Men då 

ska man oftast filma in också, filma vad de skriver på papper så skickar man webben 

till honom. 

Det finns vissa lärare som vill satsa på vidare användning av IKT i undervisningen. En lärare vill börja 
arbeta med webbaserat material som fungerar som komplement för läroboken. En annan lärare 
uttryckte intresse för att arbeta mer interaktivt med IKT i klassrummet, t.ex. låta eleverna svara på 
frågor med hjälp av mentometerknappar. Dock visade en tredje lärare tydligt motstånd till att arbeta 
med IKT och angav sig för att inte vilja använda IKT i större utsträckning. 

Slutligen har de totalt 117 elevernas svar på de två första frågorna i enkäten sammanställts i diagram 1. 
Redskapen som anges i diagrammet är förslag från eleverna själva, och därför förekommer mjukvaror 
av samma sort under olika beteckning (t.ex. så är mattespel i själva verket ett program). Tyngpunkten 
ligger på användningen av diverse datorprogram och sedan grafräknare. Exempel på program är Excel, 
PowerPoint, Equation Editor och GeoGebra. Det intressanta är dock att overhead fortfarande används i 
stor utsträckning trots att det numera finns mer utvecklade IKT-redskap. 

Diagram 1 – Sammanställning av IKT-redskap som enligt eleverna används av samtliga lärare 

 

7.1.1 Analys av tema 1 

Under denna rubrik kommer en analys av det första temat att genomföras i syfte att besvara denna 
studies första forskningsfråga, nämligen 
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1. Hur används IKT i undervisningen i matematik? 

För tydlighetens skull skall resultatet till tema 1 analyseras och redovisas med en nivå i taget i SAMR-
modellen, dvs. substitution, augmentation, modification och redefinition. 

7.1.1.1 Substitution 

Den första nivån i SAMR-modellen är substitution och innebär att det IKT-redskap som används 
endast tjänar som ersättare till redan befintliga redskap. 

Två lärare visade till viss del i sitt arbete på att substitution-nivån är uppnådd. Detta eftersom de 
skapar sina lektionsplaneringar på datorn istället för på papper. Även sammanställningar av insatser 
och uppgifter till elever görs på datorn istället för på papper av en av de två lärarna. Datorn fungerar 
alltså som en ersättare för pappret. En annan form av substitution som sker under den ena lärarens 
lektion är att vissa elever använder sig av sina smartphones eller datorer för uträkningar, dvs. som 
ersättare för miniräknare. 

En annan lärare berättade om en webbaserad plattform för kommunikation som de för tillfället hade på 
skolan och som fungerade som en form av läxhjälp fast i chatt-form. Denna lösning fungerar endast 
som en ersättare för platsbaserad läxhjälp, och därför handlar det även här om substitution-nivå. 

7.1.1.2 Augmentation 

Augmentation är den andra nivån i SAMR-modellen och innebär, som i föregående nivå, att IKT-
redskapet som används tjänar som ersättare till ett redan befintligt redskap. Skillnaden är dock att här 
medför IKT-redskapet en funktionell förbättring i och effektivisering av undervisningen. På denna 
nivå kan lärarna utföra moment i undervisningen med hjälp av IKT på sätt som tidigare inte var 
möjliga. 

Alla lärarna visade på att de uppnått augmentation-nivån. Fem av lärarna angav att de använder sig av 
skolans lärplattform. På lärplattformen kan t.ex. frånvarande elever ha tillgång till material från 
lektionen som de missat, samtidigt som materialen finns tillgängliga hela tiden och det inte finns risk 
för att de slarvas bort av eleverna. IKT har i det avseendet alltså underlättat situationen för lärare och 
elever samt effektiviserat arbetet i skolan. Den ständiga tillgängligheten av material är något som 
tidigare inte varit möjlig för lärare att erbjuda. 

Fem av sex lärare använde sig av diverse program i syfte att effektivisera undervisningen. Tanken är 
att låta det abstrakta bli mer konkret. Lärarna kan t.ex. med programmet GeoGebra rita upp olika räta 
linjer eller kurvor och visa upp dem med respektive ekvation för eleverna. Visserligen går detta att rita 
upp på en tavla, men programmet gör det med högre precision och hastighet, vilket i sin tur 
effektiviserar arbetet för läraren och tydliggör bilden för eleverna om förhållandet mellan räta linjer 
och dess ekvationer. Med presentationsprogrammet PowerPoint kan lärare skapa 
lektionspresentationer som sedan kan läggas upp på lärplattformen och därmed fungera som färdiga 
anteckningar. Presentationen underlättar för närvarande elever på så sätt att de inte behöver känna 
press över att hinna anteckna allt som läraren går igenom. Vad gäller frånvarande elever medför 
tillgängligheten av sådana anteckningar till att eleverna kan hinna ikapp sin klass i ämnet även om de 
missar några lektioner. Även här har alltså användning i augmentation-nivå uppvisats. 

En lärare har ibland använt sig av YouTube-klipp i matematiken. Eleverna har t.ex. fått titta på ett 
klipp där Usain Bolt springer 100 meter och utifrån det fått räkna steg och beräkna hastigheter och 
derivata. Även om detta är ett nytt sätt att arbeta med och verklighetsförankra matematiken så handlar 
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det fortfarande om samma form av lärandeprocess. Det är fortfarande eleven som får räkna och 
beräkna för att sedan få bedömning och feedback av läraren, och därav är det tal om augmentation-
nivå. Samma lärare utnyttjar elevernas intresse för t.ex. smartphones till att exempelvis låta eleverna 
slå upp diverse information på internet med hjälp av dem. Självklart hade eleverna likväl kunnat slå 
upp information i böckerna, men det skulle inte vara lika effektivt. Det skulle dels ta mycket längre tid 
att först hitta rätt bok och sedan hitta rätt information, dels inte vara lika intressant för eleverna 
eftersom böcker inte lockar dem i lika stor utsträckning som smartphones. Under en annan lärares 
lektion tog eleverna bild på tavlan där lärarens genomgång fanns. Bilden här fungerar alltså som en 
effektiviserad variant av anteckning. Det kan även vara så att den används som ett komplement till 
elevernas anteckningar, men fortfarande handlar det i de redovisade fallen om den andra nivån, 
augmentation, i Puenteduras modell. 

Två lärare har angett att de visar upp animeringar eller filmer för klassen. Det nämns dock ingen 
specifik hemsida eller program, och inte heller sägs det något om vad filmerna används till och hur 
klassen arbetar med dem. Det är därmed svårt att avgöra på vilken nivå i Puenteduras skala som 
arbetet ligger. Dock kan det med säkerhet konstateras att det inte handlar om substitution-nivån 
eftersom animeringar och filmer visuellt bidrar med mer information än t.ex. enbart bilder eller 
förklaringar. Samtidigt berättar lärarna endast att de visar upp filmerna eller animeringarna för 
eleverna och nämner inget om vidare arbete. Därför antas arbetet i detta fall ligga på augmentation-
nivån. 

Grafräknare är även den en form av teknik och används under fyra av de sex studerade lärarnas 
lektioner av vissa elever. Den används i huvudsak vid eget arbete, men även till att slå in diverse 
uträkningar som läraren går genom vid tavlan eller till att använda inbyggda beräkningsfunktioner för 
att sedan jämföra grafräknarens värde med det manuellt framberäknade värdet. Dock är denna teknik 
nu föråldrad i och med datorns intåg vilket även påpekades av en lärare. En av lärarna menade att allt 
kan göras på datorn och att grafräknaren därmed inte vore nödvändig om inte det var den eleverna fick 
ta med sig på provet. Två lärare anger dessutom att det de brukar göra med grafräknaren är att 
projicera upp dess skärm och visa eleverna diverse uträkningar. Grafräknaren må kunna ses som en 
ersättare till miniräknaren, men den har många fler funktioner än vad en miniräknare har. Därmed 
anses arbetet med grafräknaren ligga på augmentation-nivå. 

En av lärarna skulle på den observerade lektionen visa eleverna hur de får tillgång till webbaserat 
material som fungerar som komplement till boken. Materialet kommer alltså inte ersätta boken utan 
fungera som ett sidoredskap för eleverna att bruka. Det handlar här alltså om augmentation i arbetet 
eftersom eleverna nu slipper bära runt på och riskera att slarva bort diverse stenciler eller annat 
kompletterande material till boken. Allt finns istället tillgängligt på internet. 

Förutom att själv arbeta med och skapa animationer i GeoGebra har en lärare tagit steget att även låta 
eleverna göra det. I det programmet får eleverna skapa s.k. applets, dvs. små enkla program som 
genomför enskilda uppgifter. Dock är arbetet fortfarande på augmentation-nivå eftersom det 
fortfarande inte har skett någon förändring i lärandeprocessen. Det är fortfarande eleven själv som 
producerar och läraren som bedömer. 

En klass som en av de studerade lärarna undervisade var en försöksklass där varje elev har fått varsin 
surfplatta, en iPad. Läraren har dock valt att inte låta eleverna använda surfplattan på lektionstid då det 
kan distrahera dem. Istället får eleverna förslag på hemsidor som de kan använda sig av för att lösa 
diverse uppgifter hemma. Surfplattan används alltså i huvudsak som ett redskap av eleverna för att 
söka efter information om och forska kring ämnet på egen hand istället för att kontakta sina vänner för 
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att få hjälp. Eleverna får dock använda surfplattorna på lektionerna när klassen får en gemensam 
uppgift till vilken material finns på internet och som eleverna ska slå upp. Augmentation-nivån är 
uppfylld även här eftersom surfplattan används som ett effektivt redskap för informationssökning och 
uppslag. Det är mycket enklare och mer effektivt att slå upp och söka information på en surfplatta än i 
en bok. 

För övrigt används datorn som IKT-redskap av lärarna till lite annat också. Till exempel berättaren av 
lärarna att datorn används till att besvara mail och hålla kontakten med föräldrar. Här handlar det alltså 
om augmentation då det är mer effektivt att använda dator med internetuppkoppling än en telefon som 
man inte alltid kan svara på. Tillsammans med en projektor används datorn även till att visa upp 
instruktioner och läxor på lärplattformen. I och med att detta underlättar arbetet för läraren genom att 
denne slipper skriva ner allt som projiceras upp på tavlan så räknas arbetet till augmentation. 

Två av lärarna anger hur de har arbetat med IKT i sina andra ämnen. Det visar sig vara på samma sätt 
som i matematiken, dvs. i huvudsak ligger användningen på augmentation-nivån. Ändå tycker de att 
IKT-användningen inte är lika väsentlig eller användbar i matematiken som i deras andra ämne. En av 
dem vill inte ens använda mer IKT i sitt arbete. Två andra lärare använder IKT där de anser att det går 
att använda. En av dem menar att det ibland råder tidsbrist och då är det traditionell 
klassrumsundervisning utan IKT som bedrivs. Läraren använder IKT endast som ett sidoredskap och 
förutsätter inte en användning av den i lektionsundervisningen. 

En lärare uttryckte dock intresse för att få in mer IKT i sin undervisning i form av mer delaktighet från 
eleverna med hjälp av mentometerknappar. Visserligen kan detta få de mer blyga eleverna att våga 
vara mer delaktiga i klassrummet, men det förändrar nödvändigtvis inte lärandeprocessen hos 
eleverna. Undervisningen som bedrivs ligger fortfarande på augmentation-nivån. 

En intressant observation är att lärarna använder sig av IKT i sitt arbete i olika stor utsträckning, vilket 
gör att de som använder IKT oftare ser ut att göra det på ett bättre sätt. Faktum efter analysen är dock 
att det faktiskt inte skiljer sig mellan nivån lärarna ligger på i sin användning av IKT i arbetet, även 
om vissa lärare använder IKT oftare än andra. 

7.1.1.3 Modification och redefinition 

I modification-nivån lyckas läraren flytta fokus från användningen i sig till användningen av IKT som 
redskap för lärande. Redefinition-nivån medför att lärarna ser möjligheterna med IKT-redskapen och 
lyckas med det omdefiniera elevernas arbetsuppgifter. 

Ingen av de undersökta lärarna visade på en användning av IKT i sitt arbete på en högre nivå än 
augmentation. Trots att användningen ibland såg ut att vara speciell och av högre nivå så framgick det 
i analysen att den ändå inte ändrade på lärandeprocessen hos eleverna eller omdefinierade uppgifterna 
som eleverna fick. Det handlade fortfarande om traditionell undervisning och uppgifter som liknar 
tidigare sådana. IKT-redskapet tjänade alltså mest som en ersättare, med eller utan funktionell 
förbättring av användningen. Visserligen kan det vara så att lärarna ibland väljer att hålla sig på en 
”lägre” nivå av IKT-användning just för att det är bättre och mer effektivt. (Tallvid, 2010, s. 27) Dock 
framgick det inte någonstans i undersökningen att någon av lärarna tenderar att arbete på en högre 
nivå, och därför kan inte detta antas gälla. 

7.1.1.4 Sammanfattning av analys av tema 1 

Generellt sett kan man se att de undersökta lärarna befinner sig på de två nedersta nivåerna vad gäller 
användning av IKT i arbetet, dvs. substitution och augmentation. I vissa fall används IKT endast som 
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en ersättare till andra redskap, t.ex. som ersättare för block och penna då lektionsplaneringar skapas på 
datorn. I andra fall kommer lärarna lite längre i sin användning eftersom IKT då inte används som 
endast en ersättare till andra redskap, utan det finns en viss funktionell förbättring i användningen. Till 
exempel används ett grafritarprogram (GeoGebra) till att rita upp och jämföra olika sorters linjer och 
kurvor. Detta underlättar och effektiviserar arbetet på så sätt att ritningarna både blir mer noggranna 
och snabbare att rita upp. 

Det intressanta är att alla lärarna ligger på samma nivå av användning trots att de alla använder IKT i 
olika stor utsträckning. Vid intervju med lärarna och observation av deras lektion erhölls en 
uppfattning av att vissa lärare använde IKT på hög nivå. Dock visar det sig efter analysen utifrån 
SAMR-modellen att det trots allt handlar om en likartad användning. Hur mycket lärarna använder sig 
av IKT i undervisningen behöver alltså nödvändigtvis inte säga något om vilken nivå användningen 
ligger på. 

7.2 Tema 2 - lärarnas kunskaper vad gäller IKT 

Alla lärarna som deltog i undersökningen behärskar generellt sett användningen av teknisk utrustning. 
En av dem brukar t.o.m. hjälpa andra lärare när de stöter på problem. Två av lärarna kan 
programmering och har arbetat med det tidigare. Dessutom har en av dem kunskap om hur en dator 
fungerar och hur den kan underhållas. 

Lärarna behärskar olika många program, men generellt sett handlar det om likartade sådana. Bland 
programmen som lärarna nämner finns Office-paketets kontorsprogram, GeoGebra och lärplattformen, 
men även Dropbox, program för animering och flashprogram. 

Kunskaper vad gäller IKT och dess användning har lärarna erhållit i huvudsak på egen hand. En av 
lärarna berättar att: 

Jag tror att jag är den som alltid försöker hitta på och använda tillämpningsområden, 

gärna med datorer och IKT, eftersom alla elever har datorer, så jag söker faktiskt. 

Jag söker, pratar med andra och jag vet inte hur, men jag är den som söker, alltså jag 

ger mig inte. 

Denna lärare brukar därför tillämpa matematiken i praktiken, t.ex. genom att illustrera hur en GPS 
fungerar. En av lärarna har dock fått utbildning i två olika program. 

Tre lärare visar intresse för att lära sig mer om IKT och dess användning på bättre sätt. En av de 
lärarna vill bli duktigare på att använda tekniken mer interaktivt, t.ex. genom att erhålla svar från 
eleverna med hjälp av mentometerknappar. En annan lärare tycker att det är viktigt att lära sig använda 
webbaserat material eftersom det är på väg att bli alltmer aktuellt. 

Slutligen uppskattar en av lärarna att hälften av utvecklingsaktiviteterna (när det gäller utveckling i det 
egna arbetet) är datorrelaterade. En annan lärare däremot anser sig inte utvecklas alls inom området 
IKT och dess användning. 

7.2.1 Analys av tema 2 

Under denna rubrik kommer en analys av det andra temat att genomföras i syfte att besvara denna 
studies andra forskningsfråga, nämligen 

2. Vilka kunskaper har lärarna om IKT? 
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För tydlighetens skull skall resultatet till tema 2 analyseras och redovisas med en kategorisering efter 
de olika formerna av kompetens i TPACK-modellen, dvs. ämnes-, pedagogisk och teknisk kompetens. 

7.2.1.1 Ämneskompetens 

Då alla de undersökta lärarna är behöriga i och har flera års erfarenhet av läraryrket anses deras 
ämneskompetens vara uppfylld. Självklart kan olika lärare vara olika duktiga på sina ämnen, men detta 
är något som inte går att undersöka annat än genom att få tillgång till deras betyg, vilket inte är 
aktuellt. Även om tillgången till deras betyg skulle vara möjlig så skulle de flesta lärarnas betyg vara 
från många år tillbaka, och under dessa år kan mycket hända. Lärarna kan antingen hinna glömma 
mycket som berör ämnet, eller så kan lärarna läsa på mer om ämnet och därmed bli mer kompetenta i 
det avseendet. Faktum är dock att de alltid kan gå tillbaka till diverse läroböcker och friska upp minnet 
vad gäller ämneskunskaper. Med anledning av allt detta anses därmed lärarnas ämneskompetens vara 
uppfylld och ingen vidare studie av den krävs. 

7.2.1.2 Pedagogisk kompetens 

Lärarna är utbildade och har därmed studerat pedagogik under sin utbildning. De anses därför inneha 
väsentlig teoretisk kunskap inom pedagogik, och med tanke på flera års erfarenhet av läraryrket bör 
även deras praktiska kunskap i avseendet ha utvecklats. 

7.2.1.3 Teknisk kompetens 

Alla lärarna var tekniskt kompetenta i den bemärkelsen att de kunde använda datorer och IKT 
obehindrat. Datorn är en del av deras vardag och därför är de väldigt vana vid den. Detta visar på att 
lärarna har ett öppet förhållande till IKT-användning generellt sett. 

Vad gäller program så angav olika lärare olika många program som de behärskar och som de arbetar 
med i sin undervisning. En av lärarna har t.o.m. fått utbildning i två olika program, varav en av 
programmen hade läraren själv bett om att få utbildning i. Att läraren själv bett om att få utbildning 
visar på ett intresse för IKT-redskap och därmed även ett öppet förhållningssätt till dem. 

Alla lärarna berättar även att deras kunskaper inom IKT-användning i huvudsak har erhållits på egen 
hand. Det handlar om att de t.ex. har sökt och prövat sig fram själva för att lära sig olika program. Två 
av de undersökta lärarna erbjuder även hjälp och tips till lärare som önskar det eller har problem med 
IKT-användning. Att lärarna kan det de kan, behärskar det och dessutom tar egna initiativ i att 
använda den kunskapen visar på ett öppet förhållningssätt gentemot tekniken, i synnerhet när de sedan 
väljer att dela med sig av sina kunskaper. 

Två av lärarna anger att de kan programmera, och i vissa fall har mer avancerade program skapats av 
dem. Till exempel så har en av lärarna skapat ett program som läser in en ljudfil och justerar 
uppspelningen av den. Avancerad programmering kräver att skaparna har fördjupade kunskaper om 
datorers kapacitet och funktioner. Därför anses detta vara ett påslag på den tekniska kompetensen. 

Den ena läraren använder sig även av informationssökning till att försöka lösa diverse problem. Detta i 
sin tur visar på att läraren har en öppen syn vad gäller utnyttjandet av diverse IKT-resursers 
funktioner. 

En lärare anger att denne ständigt utvecklas, och att 50 procent av denna utveckling är datorrelaterad. 
Detta visar på ett stort intresse för IKT-området och medför därmed ett påslag för den tekniska 
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kompetensen. Samma lärare visar ett öppet förhållningssätt till tekniken genom att kräva från eleverna 
att använda sig av IKT vid redovisning av en läxa. 

Flera lärare uttrycker att det är viktigt med IKT-användning i undervisningen men att deras kunskaper 
och färdigheter inte räcker till. De vill gärna lära sig mer om hur de kan integrera IKT i sin 
undervisning, t.ex. genom att använda webbaserat material. Lärarna efterfrågar helt enkelt utbildning i 
hur olika tekniska resurser kan användas pedagogiskt på bästa sätt. Intresset och efterfrågan av 
utbildning som lärarna visar upp tyder alltså på ett öppet förhållningssätt till tekniken. 

Två av lärarna använder IKT i sina andra ämnen också. Lärarna själva tycker att IKT-användningen i 
de ämnena är mer nödvändig än i matematiken. Det anses vara en fördel att utnyttja IKT-redskapens 
resurser i matematiken, men det anses samtidigt inte alls vara behövligt. Ändå har lärarna ett 
förhållningssätt till att användningen av IKT i undervisningen har sina fördelar. Samma sak gäller för 
när lärarna ibland av tidsbrist avstår från att använda IKT i sin undervisning. Lärarna har inget emot 
att använda det, men de väljer när de vill och kan göra det. 

Slutligen anger en av lärarna att denne tidigare har varit väldigt insatt i och intresserad av IKT-
användning, men att detta intresse har avtagit. Därför strävar inte läraren efter att utveckla sina 
kompetenser inom IKT mer och väljer att ligga lågt med användningen också. Tidigare har läraren 
alltså varit öppen gentemot tekniken, men detta har avtagit med tiden. 

7.2.1.4 Sammanfattning av analys av tema 2 

Lärarna är alla utbildade och därmed behöriga, och dessutom har de flera års erfarenhet av läraryrket. 
Tekniken har länge varit en del av deras vardag, och därmed behärskar alla lärarna den väldigt bra, 
vissa lite mer än andra. Lärarnas pedagogiska och innehållsliga kompetenser är alltså bra, och samma 
sak gäller för den tekniska kompetensen. Dock tycker lärarna att det är svårt att integrera IKT i 
undervisningen och efterfrågar utbildning i det. I huvudsak används därför IKT som ett sidoredskap i 
form av användning av program, animeringar och illustrationer, och inte integrerat som en del av 
undervisningen. Enligt TPACK-modellen intygar dessa förutsättningar på att lärarna kunnat 
kombinera sin ämnes-, pedagogiska och tekniska kompetens i sitt yrke. Det gäller även de lärare som 
uttryckt att IKT-användningen i undervisningen endast är en fördel och inte en nödvändighet. Detta 
eftersom de lärarna själva fortfarande visar på öppenhet genom att använda IKT och tala om att 
användningen av IKT har fördelar. 

Dock är det en punkt som framgått och som är värd att nämnas. Andreas Boukas (1988) redogör för att 
definitionen av kompetens är att aktivt använda sig av och tillämpa befintlig kunskap och skicklighet. 
Det räcker alltså inte med att endast besitta kunskaper och ha förutsättningar för att tillämpa 
kunskaperna. Det är i tillämpningen av dem som kompetensen ligger. (s. 26) Med denna definition 
visar sig lärarnas IKT-kompetens ligga på olika nivåer för olika lärare. Vissa lärare använder IKT i sin 
undervisning i mindre grad, medan andra uttryckte att IKT-användningen är väldigt viktig och 
nödvändig för dem. En av lärarna sade t.o.m. att IKT är ”som min högra hand”. En av lärarna t.o.m. 
behärskar och använder sig av fler program än andra lärare. Två lärare har arbetat med 
programmering, och detta kräver i sin tur kunskaper och förståelse om datorer och deras funktioner. 
Ytterligare en lärare känner sig handikappad utan IKT-redskap. Samma lärare har kunnat kombinera 
sina kunskaper i matematik och teknik genom att t.ex. illustrera för eleverna hur en GPS fungerar. 
Dessa nämnda exempel har alltså visat sig inneha en jämförelsevis högre IKT-kompetens. 
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7.3 Tema 3 - IKT-användningens roll som stöd för 
elevers lärande 

Fyra av de undersökta lärarna tyckte att användningen av IKT leder till att ämnet blir tydligare för 
eleverna. Anledningen till detta är att ämnet kan illustreras i andra dimensioner än två eller med hjälp 
av rörelser. Enligt lärarna leder visualiseringen till att förklaringar blir tydligare för eleverna som då 
kan relatera till ämnet på ett bättre sätt. Hälften av lärarna anser dessutom att IKT-användningen drar 
till sig elevernas uppmärksamhet. Detta eftersom det är något annorlunda eller bekant för eleverna. 

Att IKT-användningen medför variation i undervisningen stöds av fyra av lärarna. Lärarna menar att 
ämnet då kan presenteras på olika sätt och därmed anpassas efter olika behov och tilltala olika elever. 
Två av lärarna menar även att eleverna då får se en annan sida av matematik. Eleverna får se att 
matematik inte bara handlar om att sitta och räkna, utan den kan hittas ute i verkliga livet. 

En annan fördel med IKT-användningen är enligt två av lärarna att diverse material kan 
tillgängliggöras för eleverna. På så sätt menar lärarna att situationen underlättas för elever som är 
frånvarande eller inte hinner anteckna på lektionerna. 

En lärare tycker att med hjälp av IKT kan eleverna på enklare och smidigare sätt kommunicera för att 
hjälpa varandra med t.ex. läxor. Detta eftersom IKT är något som de är bekanta med. 

Två lärare anser att de nämnda fördelarna endast gäller de duktiga eleverna. Lärarna menar att IKT-
användningen snarare är ett hinder för de svagare eleverna eftersom det då finns mycket som kan 
distrahera eller fresta dem. En av lärarna berättar följande: 

Alltså jag tycker snarare det finns en övervärdering av ’nu har datorn kommit till 

skolan, åh halleluja, nu är det löst’. (---) Och därför vill jag sticka ut hakan och säga 

nej tvärtom, vi har försämrat situationen för de svaga eleverna. 

Samma lärare uttrycker dessutom att IKT-användningen kan vara en stressfaktor för de elever som inte 
är särskilt bekanta med tekniken. 

Ytterligare en lärare berättar att det viktiga inte är vilka kunskaper lärare har inom området IKT. 
Läraren menar att det är förhållandet till eleverna som är det viktiga när det kommer till att vara en bra 
lärare. 

Slutligen har de totalt 117 elevernas svar på enkätens fem påståenden sammanställts i diagram 2. Värt 
att nämna är att en elev inte angav något svar på enkätens andra påstående. Diagrammet visar att 
eleverna generellt sett är helt eller delvis positivt inställda till IKT-användningen i skolan. Ändå är det 
många elever som tycker att det fungerar bra med en lärare som undervisar utan IKT. När det kommer 
till huruvida motivationen till att studera ökas har eleverna delade meningar i frågan. Det är även 
intressant att se att ungefär 8 procent av eleverna tycker att undervisningen kan fungera bra utan lärare 
och endast med hjälp av IKT. 
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Diagram 2 - Sammanställning av samtliga elevers uppfattning av IKT i arbetet 

 

7.3.1 Analys av tema 3 

Under denna rubrik kommer en analys av det tredje temat att genomföras i syfte att besvara denna 
studies tredje forskningsfråga, nämligen 

3. Vad kan IKT som redskap ha för betydelse som stöd för elevers lärande? 

Enligt Selander och Kress (2010) sker teckenskapande genom att eleven skapar representationer med 
utgångspunkt i befintliga representationer. (s. 33) Denna aktivitet av teckenskapande som eleven utför 
bidrar till dennes lärande. (Selander & Kress, 2010, s. 19ff) Majoriteten av eleverna idag behärskar 
användningen av IKT-redskap. Här sker ett teckenskapande då det eleverna redan kan vad gäller IKT 
används till att skapa nya representationer för den nya kunskapen som eleven försöker ta till sig, och 
på så sätt skapas lärande. Ett tydligt exempel på detta har vi från en av lärarna som illustrerade för 
eleverna hur en GPS-fungerar, vilket eleverna har uppskattat enligt läraren. Eleverna har alltså här 
kunnat utgå ifrån sina kunskaper inom teknik för att förstå och lära sig den matematik som läraren 
försöker förmedla för dem. 

Utöver detta så skapar elever representationer för sitt lärande med utgångspunkt i egna intressen eller 
erfarenheter. (Selander & Kress, 2010, ss. 103-105) IKT är som det nämndes ovan en befintlig 
erfarenhet hos de flesta eleverna, men den är även något som ligger inom deras intressezon. En av 
lärarna menar att IKT är vad eleverna tycker är kul, och det är genom den som man kan få med dem. 
Det blir helt enkelt enklare för eleverna att relatera till ämnet med hjälp av IKT. Då lärande handlar 
om att skapa mening så är det en tillgång för eleverna att skapa mening av ny kunskap med hjälp av 
något som redan innehar en mening hos dem. En annan lärare menar dock att IKT-användning snarare 
är en stressfaktor för elever som inte är särskilt datorkunniga. Istället för att endast behöva lära sig 
ämnet så måste dessa elever lära sig ämnet genom att använda ett redskap som de inte behärskar. Detta 
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kan även motiveras av resultaten från elevenkäterna som gjordes i denna studie. Där framgick det att 
det var fler elever som tyckte att lektionerna blir mer lärorika när läraren använder IKT jämfört med 
när eleverna själva gör det (se diagram 2 ovan). 

En annan sak som tre av lärarna nämnde är att med IKT sker en variation i undervisningen. Det bidrar 
till dels att eleverna blir mer uppmärksamma under lektionen, dels att lektionen då kommer att tilltala 
olika elever och anpassas utefter deras behov. Större uppmärksamhet kan bero på större intresse, och 
därmed blir det enklare för olika elever att skapa mening med den kunskap som förmedlas till dem. 
(Selander & Kress, 2010, ss. 103-105) Majoriteten av eleverna gav uttryck för att det stämmer helt 
eller delvis att lektionerna blir mer lärorika när läraren använder sig av IKT, varav drygt 30% angav 
att det påståendet stämmer helt (se diagram 2 ovan). 

Vid design för lärande är det olika faktorer som påverkar elevers lärande. Förhållningssätt, vanor, 
syften och målsättningar är några faktorer, men även tillgången till diverse semiotiska resurser, dvs. 
betydelseskapande sådana. (Selander & Kress, 2010, ss. 67-70) Eleverna i denna studie var generellt 
sett positivt inställda till IKT-redskap och användningen av dem (se diagram 2 ovan), samtidigt som 
de är bekanta med dem och är vana vid dem. Denna kunskap om eller vana vid IKT som eleverna har 
påverkar i sin tur hur de arbetar med den för att visa vad de lärt sig. (Selander & Kress, 2010, ss. 97-
99) Flera lärare påpekade att datorer ibland kan vara distraherande för vissa elever eftersom de hellre 
vill spela på den eller surfa in på facebook. Att vissa elever är vana vid att använda datorn på ett till 
skolan orelaterat vis är därför något som måste tas i beaktning vid planering av användande av IKT i 
undervisningen. En av lärarna menar t.o.m. att IKT-användningen kan vara ett hinder för ofokuserade 
elevers lärande. Denna problematik har även framlagts av Jan Hylén (2013, s. 24). Enligt Selander och 
Kress (2010) begränsas dock lärande inte till någon tid eller plats, utan lärande ses som en process av 
att tolka det man tar emot och tolka om det tillsammans med redan befintlig kunskap. (s. 105) Detta 
innebär i sin tur att eleverna kan lära sig använda IKT-redskap på ett sätt som gynnar deras lärande, 
även om de vanligtvis använder dem för t.ex. bara underhållning. 

Iscensättning är även den en faktor och syftar på hur den planerade designen för lärande konkret 
genomförs. (Selander & Kress, 2010, s. 69) I fallet av IKT-användning kan lärare använda sig av IKT 
på olika sätt i sin undervisning, och sättet spelar i sig en stor roll vad gäller lärande. Att använda sig av 
IKT i undervisningen är inte en avgörande faktor, utan det är sättet som är det. Av diagram 2 (se ovan) 
framgår det att många elever tycker att det fungerar bra att ha undervisning bedriven av endast lärare 
och utan IKT. Detta kan då tolkas som att användningen av IKT inte sker på ett väsentligen bättre sätt 
än en mer traditionell undervisning och att IKT därmed inte bidrar till någon större nytta vad gäller 
elevers lärande. 

Två av lärarna nämner att användningen av IKT leder till att eleverna får en bredare bild av matematik 
och att det inte endast handlar om räkning i skolan. Eleverna får se var i samhället och det vardagliga 
livet som matematik tillämpas, speciellt i dagsläget där teknik är så allomfattande. Enligt Säljö (2005) 
anses det vara viktigt att ta hänsyn till vilken tid och samhälle som en individ lever i för att förstå dess 
lärande. (s. 18ff) 

Enligt de flesta lärarna i denna studie är fördelen med att använda IKT-redskap att de underlättar för 
eleverna i olika avseenden. Dels underlättas situationen för frånvarande elever genom att lärarna kan 
lägga upp material från lektionerna på lärplattformen, dels förenklas ämnet för dem då ämnet med 
hjälp av IKT enklare kan visualiseras och illustreras i flera dimensioner än två. Att använda sig av 
redskap i syfte att underlätta för förståelse, dvs. mediering, är något som finner stöd i det 
sociokulturella perspektivet. (Säljö, 2005, s. 24) 
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En annan aspekt av mediering är att eleverna tar hjälp av varandra eller andra för att lära sig. 
Nuförtiden, i och med IKT-redskapens stora utbredning, är det mycket enklare att upprätthålla 
kontakten med varandra, vilket även är något som en av lärarna påpekade. Eleverna kan idag ta hjälp 
av varandra på ett mer effektivt sätt än via telefon, t.ex. genom sociala medier. 

Slutligen framgick ett ganska intressant resultat i studien. Det var en stor majoritet bland eleverna som 
angav att det stämde helt eller delvis att det fungerar bra med undervisning utan lärare men med hjälp 
av IKT. Dessa elever kunde alltså tänka sig att endast använda IKT-redskap i undervisningen och har 
därmed accepterat den som ett medierande redskap. 

7.3.1.3 Sammanfattning av analys av tema 3 

Dagens elever är generellt sett vana vid att använda teknisk utrustning i sin vardag. Detta eftersom 
IKT ligger i tiden just nu och samhället är uppbyggt av den i stor utsträckning. IKT är alltså något som 
ligger inom elevernas intresse och som de kan relatera till. Att lärarna dessutom använder IKT i sin 
undervisning kan leda till att en variation upprättas på lektionerna, elevernas uppmärksamhet fångas 
och saker och ting kan illustreras i andra dimensioner än två. På så sätt fungerar IKT som ett redskap 
för att underlätta för elevers förståelse. 

Det är dock viktigt att inte glömma bort de elever som kanske inte behärskar IKT-användning i 
tillräckligt stor utsträckning, och detta kan i sig bli en stressfaktor för dem att hinna med i 
undervisningen enligt en lärare. Dessutom kan allt roligt som finns att göra med hjälp av IKT vara en 
distraktion för de mindre disciplinerade eleverna. Här menar Jan Hylén (2013) att läraren måste vara 
tydlig i sin ledning av lektionerna. (s. 19) 

En annan punkt att belysa är vikten av hur lärare använder sig av IKT i sin undervisning. Enligt 
Skolinspektionen (2011) är det viktigt att inte ha användningen av IKT i fokus, utan det är elevernas 
lärande som ska sättas i centrum. (s. 9) Enligt studier ökar motivationen till att studera hos eleverna i 
och med IKT-användningen (Hylén, 2013, s. 23ff), men resultaten från denna studie, och även från 
Skolverkets utvärdering (2013, s. 77ff), visar på annat. I denna studie har eleverna haft delade åsikter i 
frågan. Denna variation i uppfattningen om huruvida IKT-användningen faktiskt påverkar 
motivationen till att studera antas därför bero på hur lärarna har valt att arbeta med IKT i sin 
undervisning. 

8 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för vad lärares IKT-kompetens kan ha för 
betydelse för organiserandet av undervisningen i matematik. Med de erhållna resultaten och analysen 
av dem har det visat sig att lärarnas IKT-användning kan stödja elevernas lärande i två avseenden. I 
det första avseendet tjänar IKT-redskap som stöd för eleven under lektionerna. IKT-redskapen kan 
t.ex. bidra till variation på lektionerna samtidigt som matematiken kan illustreras med dem i fler 
dimensioner än två eller med hjälp av rörelser. På så sätt fångas elevers uppmärksamhet, och det blir 
intressant för dem att lyssna. Detta är något som finner stöd i Selander och Kress (2010) teorier om 
design för lärande. (ss. 67-69) 
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Det andra avseendet gäller det faktum att elever administrativt sett kan få stöd av IKT-redskap, dvs. 
som medierande redskap. (Säljö, 2005, s. 24) Ett tydligt exempel är lärplattformen. På den kan 
eleverna ha tillgång till information från lärare eller skola, material från lektioner, nyttiga länkar eller 
annat som läraren tycker kan vara lärorikt för eleverna. Allt detta kan de berörda eleverna ha tillgång 
till, vilket inkluderar de som varit frånvarande på lektioner. 

Trots att det i denna studie har visat sig att IKT kan stödja elever i deras lärande så har det framgått i 
Skolverkets (2013) utvärdering att nästan tre fjärdedelar av eleverna tycker att IKT ska användas i 
ungefär lika stor utsträckning som nu eller mindre. (s. 80) Anledningen till detta kan vara att eleverna 
upplever att de distraheras av IKT-redskapen eller att undervisningen numera sker i allt högre takt i 
och med att presentationer har börjat användas istället för tavlor. (Hylén, 2013, s. 24) I denna studie 
har dock de flesta eleverna snarare uttryckt att det kan vara så att lektionerna blir mer lärorika när IKT 
används (se diagram 2). Om eleverna tycker att det är lärorikt att arbeta med ett IKT-redskap så skulle 
de knappast tycka att användningen av det skall minskas. 

Viktigt att påpeka är att lärarna måste utnyttja dessa fördelar med IKT och även veta hur de ska göra 
det. Enligt Selander och Kress (2010) är detta en av faktorerna som bidrar till lärande. (s. 69) Om inte 
läraren använder sig av olika IKT-redskap för att på ett mer effektivt sätt illustrera matematiken, då 
kan inte redskapet tjäna som stöd för elevernas lärande. Detsamma gäller för t.ex. lärplattformen. 
Lärarna måste utnyttja de möjligheter som finns med användningen av lärplattformen för att eleverna 
ska kunna gynnas. Av diagram 2 framgår det att majoriteten av eleverna anser att det fungerar bra att 
ha undervisning bedriven endast av en lärare och utan IKT. Detta kan tolkas som att lärarnas IKT-
användning inte sker på ett väsentligen bättre sätt än en mer traditionell undervisning, och att IKT-
redskapen inte nödvändigtvis bidrar till någon större nytta vad gäller elevers lärande. Samtidigt 
framgår det av diagram 2 att majoriteten av eleverna var helt eller delvis nöjda med lärarnas IKT-
användning eftersom den ansågs göra lektionerna mer lärorika. Detta innebär att lärarna lyckats fånga 
de flesta eleverna med sin användning av IKT och att lärarnas kompetens är kombinerad av deras 
ämnes-, pedagogiska och tekniska kompetens. Det kan tyckas vara en motsägelse att eleverna dels 
anger att det kan fungera bra utan IKT-användning, dels anser att IKT-användningen medför mer 
lärorika lektioner. Dock kan denna uppfattade motsägelse tolkas som att eleverna inte tycker att IKT 
alltid ska användas i undervisningen. Detta är något som finner stöd i Puenteduras teori om att lärare 
måste veta när de kombinerar sina kompetenser inom ämnet, pedagogik och teknik. Han menar att det 
i vissa avseenden är bättre och mer effektivt att arbeta med IKT i mindre grad, även om läraren i själva 
verket har kompetensen för att hålla sig på en högre användningsnivå. (Tallvid, 2010, s. 27) 

Enligt Skolverkets (2013) utvärdering är det många lärare som behöver kompetensutveckling inom 
IKT-området eftersom lärarnas IKT-kompetens står i relation till deras användning av den i 
undervisningen. (s. 11) Med tanke på detta är det intressant att lärarnas IKT-användning ändå visade 
sig vara likartad i denna studie, trots att det i analysen framgick att lärarnas IKT-kompetens låg på 
olika nivåer. Alla lärarnas IKT-användning fungerade endast som en ersättare av andra redskap men 
med viss funktionell förbättring. En av lärarna hade t.o.m. fått utbildning i något IKT-redskap, men 
ändå använde denna lärare sig av IKT på samma sätt som övriga lärare. Med allt det som nämns ovan i 
åtanke kan därför en slutsats dras om att IKT-kompetensen inte nödvändigtvis har någon betydelse för 
lärares organiserande av undervisningen i matematik. I och med denna konklusion dyker en intressant 
frågeställning upp: Är det verkligen kompetensutveckling som lärarna behöver för att höja nivån på 
sin användning av IKT eller är det något annat? 
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9 Diskussion 

Slutsatsen har skapat en förståelse för hur lärarnas IKT-kompetens kan förhålla sig till deras 
organiserande av matematikundervisningen. Därmed anses studiens syfte ha besvarats till viss del. 
Slutsatsen kan dock även innebära att om lärarna utvecklar sin IKT-kompetens mer så behöver det 
nödvändigtvis inte bidra till att de använder IKT på en högre nivå än vad de gör nu. Det vore därför 
intressant att utöka denna studie genom att t.ex. genomföra undersökningen på lärare som faktiskt 
utnyttjar möjligheterna med IKT till annat än bara som ersättare med viss funktionell förbättring. På så 
sätt får studien in en ny aspekt som antingen bekräftar slutsatsen, kompletterar den eller förkastar den. 

Studien har varit avgränsad i två avseenden. För det första så har studien genomförts hos 
matematiklärare på deras matematiklektioner. För det andra så ligger alla de deltagande skolorna i 
Stockholms län. Frågan som infinner sig är då: På vilket sätt kan den presenterade slutsatsen 
generaliseras till att gälla hela populationen? De drygt 100 elever som har deltagit i studien kommer 
alla från olika delar av samhället, och det betyder att elevsvaren kommer från många olika individer i 
populationen. När det kommer till lärarna så var de sex till antalet och de alla hade olika bakgrund och 
erfarenheter från både läraryrket och IKT. Med detta i åtanke anses resultaten från denna studie kunna 
generaliseras till de flesta lärare i populationen med förutsättningen att de undervisar på gymnasiet och 
i ämnet matematik. Lärarna använde dessutom IKT på lite olika sätt i matematiken, men med alla de 
sätten visade det sig att IKT endast tjänade som funktionellt bättre ersättare för något annat redskap. 
Att lärares IKT-användningen i matematiken når en högre nivå än att tjäna som ersättare verkar inte 
vara särskilt förekommande. Därav förstärks möjligheten att generalisera resultaten. 

Hur kan studiens resultat förstärkas? Det finns möjlighet att lärarna anpassar sin användning av IKT 
till vilken lektion som ska hållas, och detta är något som inte enkelt kan uppfattas av att observera en 
enda lektion. En fördel skulle därför vara att utöka studien till att innefatta fler observerade lektioner 
per lärare. Det skulle även vara intressant att följa en lärare en hel dag för att dessutom se hur läraren 
arbetar med IKT utanför lektionerna. 

Om användningen av IKT har sina fördelar gällande att stödja elever i deras lärande vore det synd om 
inte alla eleverna, i alla fall oavsett disciplin eller socioekonomisk status, inkluderas. Vissa elever kan 
distraheras av IKT-användningen, behärskar inte användningen tillräckligt mycket för att hänga med i 
undervisningen eller så har de det svårt socioekonomiskt och därmed har de inte råd att äga ett IKT-
redskap. Här är det därför viktigt att skolan och läraren kan och vet hur IKT-användningen ska 
anpassas till de eleverna också. Till exempel så kan skolan se till att eleverna förses med egna datorer 
som de kan ta med hem, vilket många skolor idag har valt att göra. På så sätt kan de elever som inte 
har råd att köpa en egen dator erhålla en från skolan under sin studiegång. Dessutom kan de elever 
som behärskar datoranvändningen mindre få möjligheten att utveckla sig i det avseendet. En annan 
åtgärd som kan vidtas är att inrätta en större och mer tillgänglig IKT-support till vilken elever, men 
även lärare, kan vända sig både när tekniska problem uppstår eller när stöd till användandet av IKT 
behövs.  

9.1 Förslag till vidare forskning 

Av slutsatsen framgår det att lärarnas IKT-kompetens inte nödvändigtvis bidrar till lärares 
organisering av undervisningen i matematik. Flera lärare uttryckte i undersökningen av denna studie 
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att de vill bli bättre på och utveckla sig i att använda IKT-redskap som ett pedagogiskt verktyg. Om 
inte kompetensutveckling nödvändigtvis bidrar till detta, vad kan då göra det? Det vore därför 
intressant att studera vad det är som kan få lärarna att använda IKT-redskap som annat än 
funktionsförbättrade ersättare. 

Ett resultat som erhölls är att det var förvånansvärt många elever som angav att de tycker att det 
stämmer helt att undervisningen fungerar bra utan lärare och endast med hjälp av IKT. Det vore därför 
intressant att undersöka denna fråga vidare. 

I studien var det en lärare som tidigare har varit väldigt insatt och intresserad av att använda IKT, men 
detta intresse finns inte längre och därför har läraren valt att inte utveckla sina kunskaper och 
färdigheter i området. Det intressanta vore således att undersöka ifall det är fler lärare som har gått 
igenom detsamma. Den fråga som infinner sig är då: Vad beror lärarnas avtagande intresse på? Kan 
det vara brist på tekniskt stöd, tidsbrist eller att det helt enkelt inte har fungerat att integrera IKT i 
undervisningen? 

Många skolor har satsat väldigt mycket pengar på att utrusta sina klassrum med den allra senaste 
tekniken. Ändå verkar det som att tekniken inte används på samma sätt som det är tänkt. På t.ex. en av 
lektionerna som observerades använde läraren en smartboard, dvs. en interaktiv skrivtavla, som en 
projektorduk. Skrivtavlans interaktiva möjligheter utnyttjades inte, utan tavlan användes istället endast 
som en vanlig projektor med duk. Det vore därför intressant att fortsätta studera detta fält med 
exempelvis följande frågeställningar: Hur mycket använder lärarna sig av den i skolan upprättade 
tekniken? Hur mycket ska skolorna egentligen satsa på att utrusta sina skolor? Och med vad? 
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Appendix I Detaljerad 
resultatredovisning 

Tema 1 – lärarnas användning av IKT i 
undervisningen 

Redovisningen av resultaten för detta tema sker med utgångspunkt i alla de tre använda 
undersökningsmetoderna. Lärarnas utsagor gällande detta tema kommer att redovisas och sedan 
kompletteras med elevernas svar på enkätens två första frågor. Dessutom kommer resultat från 
observationerna att bidra till detta tema. 

Skola A 

Lärare 1 

En lärare i den övre medelåldern som arbetat som lärare i fem år och som arbetat med IKT i 
undervisningen lika länge. Lärarens huvudämnen är matematik och fysik. 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren använder IKT både under lektionerna och utanför dem. Utanför lektionerna skrivs och görs 
det mesta i huvudsak på datorn, även om penna och papper används i viss utsträckning. Datorn har 
alltid använts av läraren till att göra planeringar, sammanställningar av insatser och presentationer, så 
en detaljerad lektionsplanering är bland sakerna som finns på lärarens dator. Lärplattformen på skolan 
används för kommunikation med elever. Där läggs en grov veckoplanering upp som eleverna kan 
använda sig av. Eleverna har där även tillgång till material från lektionerna hela tiden, så att de kan 
hålla koll på vad som gjorts under en viss lektion och vad nästa steg är osv. 

För läraren är dock lärplattformen inte endast till för att tillgängliggöra material åt eleverna, utan där 
hålls även kommunikationen lärarna emellan. Där kan de lärare som vill dela med sig av sina 
erfarenheter och tips till andra lärare. 

När det kommer till användningen av IKT på lektionerna så menar läraren att datorn hittills mest har 
använts till att visa animeringar, presentationer och filmer. Detta eftersom eleverna inte har haft varsin 
dator. Denna termin har skolan dock gjort en satsning på att låta varje elev erhålla en egen dator, och 
läraren vill därför låta eleverna använda datorn under lektionen. Enligt läraren är detta viktigt eftersom 
de flesta eleverna idag vet hur man använder internet och facebook, men inte hur man använder 
grundläggande funktioner i en dator. 

Många elever som kommer hit, de är jätteduktiga på att surfa. De kan internet, de 

kan facebook, (---) men de kan ju inte skapa en mapp, eller spara en fil på rätt ställe i 

datorn. Men så då blir det ju, och eftersom datorn är väldigt viktig där ute i riktiga 

livet så blir det ett bra tillfälle för oss att lära dem att använda datorn till mer än bara 

facebook. 

Läraren anser dock att IKT inte är livsviktigt för att man skall kunna bedriva sin undervisning, utan 
tycker att ibland går det inte ens att använda IKT i undervisningen. 
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Resultat från observationen 

I det klassrum där observationen äger rum står en bärbar dator på ett ståbord framme vid tavlan, och en 
projektor finns monterad i klassrummet. Vissa elever har en bärbar dator på sitt bord, som senare 
under det självständiga arbetet används. En del elever använder sina smartphones eller datorer som 
miniräknare då. 

Lektionen börjar med att läraren håller en kort traditionell genomgång framme vid tavlan, för att sedan 
vända sig till datorn och presentera en uppgift för eleverna att jobba med under lektionen. Läraren 
berättar även att eleverna skall få lära sig använda webbaserat material som komplement till boken, 
och därför vill läraren visa dem hur de kan logga in på dess hemsida. Läraren försöker därför projicera 
upp sin datorskärm med hjälp av projektorn, men det krånglar. Det slutar med att läraren skjuter upp 
denna demonstration till en annan gång då projektorn fungerar. 

Resultat från elevenkäten 

På den observerade lektionen närvarade 21 elever, vilket även kom att bli det antalet besvarade enkäter 
från denna klass. Diagram 3 visar en sammanställning av de IKT-redskap som eleverna angav som 
svar på de två första frågorna i enkäten. 

Diagram 3 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 1 i skola A (21 elever) 

 

Av tabellen framgår det att de flesta eleverna är överens om att de redskap som läraren använder sig av 
är dator och projektor. Enligt en elev brukar läraren ”bara använda dator, projektor och webbsidor. 
Men inte jätte ofta.” En elev angav tavlan som ett redskap för när läraren går igenom något. En annan 
elev har skrivit att läraren ”använder en dator för att kolla anteckningar.” 

Lärare 2 

En lärare i medelåldern med nio års erfarenhet av läraryrket, och med lika många års erfarenhet av 
IKT i undervisningen. Lärarens huvudämnen är matematik och fysik. 
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Resultat från lärarintervjun 

Läraren jobbar väldigt mycket på datorn utanför lektionstid. Då handlar det framförallt om att besvara 
mail från och hålla kontakt med föräldrar, göra planeringar och skriva på lärplattformen. På en skala 
mellan ett till tio, där tio är högst, anser läraren sig själv ligga på tio vad gäller användning av IKT i 
arbetet. 

Läraren är en aktiv användare av skolans lärplattform. Där brukar läxor och information läggas upp 
löpande, men även enstaka länkar här och var. Denna form av IKT är något som läraren inte skulle 
vilja vara utan. 

När det kommer till användningen av IKT i undervisningen så är dator och projektor något som har 
använts av läraren under alla sina år i yrket. Läraren brukade använda Office-paketet förut vilket har 
blivit ersatt av andra redskap nu. Visserligen använder läraren Powerpoint ibland, men inte i lika stor 
utsträckning som förut då ”det blir för statiskt”. Nu är det mer program som GeoGebra och Logger Pro 
som används. Läraren brukar även visa upp mindre filmer och applets, men det sistnämnda har dock 
minskat då eleverna får chansen att göra egna i GeoGebra. 

Grafräknaren är också den något som läraren använder i sin undervisning. Med datorns intåg vill dock 
läraren gå ifrån grafräknaren till att göra allt på datorn istället. Läraren menar att det blir jobbigt med 
dubbelarbete då allt först får göras på datorn, för att sedan även behöva göras på grafräknaren eftersom 
det är det som eleverna får ha på provet. 

Skolan har denna termin påbörjat en satsning där varje elev får varsin dator. Läraren menar dock att 
eleverna inte kommer ombes ta med sig sina datorer i så stor utsträckning. Eleverna antecknar med 
papper och penna, och det tycker läraren fungerar bra, men angående att anteckna på datorn säger 
läraren följande: 

Så av den anledningen så säger jag till mina elever att ni i matematiken, så tror jag 

inte ni får upp den i hastigheten och anteckna, men vill ni verkligen anteckna så gör 

det, men anteckna då också, och sen så fäller ni ner locken när jag genomgår.(---) Så 

att, ja, jag vill att eleverna ska ha dator, absolut, men jag har också tagit mig rätten 

av att jag styr när datorlocken skall vara nedfällda och när de ska vara uppfällda. 

Läraren tycker helt enkelt inte att datorn är viktig i matematiken. Det kan vara en fördel i 
matematiken, men inte alls nödvändigt menar läraren. 

Läraren flikar dock in då och då med att jämföra användningen av IKT i andra ämnen. Till exempel så 
används lärplattformen mer flitigt i CAD, där även filer kan skickas fram och tillbaka, och länkar till 
videosnuttar läggas upp. I det ämnet är datorn väldigt viktig eftersom där används den under ca 95 
procent av tiden. På fysiken kan datorn användas i laborationer där sensorer kopplas till datorn och 
grafer fås upp direkt. Läraren har arbetat på detta sätt sedan år 2004, men menar att det är något som 
kommer bli mycket enklare nu när eleverna även kommer få varsin dator. Därmed kan datorn enligt 
läraren förbättra fysikundervisningen. 

Slutligen anser läraren att det kan behövas bättre datorsupport på skolan eftersom med denna satsning 
där antalet datorer kommer att utökas så kommer även behovet till datorsupport att öka. För tillfället 
köps sådan support in utifrån. 



45 

 

Resultat från observationen 

I klassrummet finns en projektor monterad, och ett ståbord med en bärbar dator finns framme vid 
tavlan. Efter genomgången projicerar läraren upp sin dators skärm på en projektorduk och visar 
eleverna vissa instruktioner som finns uppe på skolans lärplattform. Eleverna får även en läxa med 
kravet att presentationen av den skall ske med hjälp av projektorn. 

Resultat från elevenkäten 

Antal elever i denna klass är 28, men en elev har avstått från att svara på de två första frågorna. I 
diagram 3 visas en sammanställning av de IKT-redskap som de svarande eleverna angav som svar på 
de två första frågorna i enkäten. 

Diagram 4 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 2 i skola A (28 elever) 

 

Enligt tabellen verkar eleverna i denna klass vara ganska överens om att läraren brukar använda sig av 
dator, internet och projektor som IKT-redskap. En elev skriver att med datorn brukar läraren visa vilka 
läxor eleverna har och med overheadprojektorn så brukar läraren visa diverse uträkningar på 
miniräknaren. Dock tillägger eleven att läraren brukar redovisa det mesta på tavlan. En annan elev 
nämner att läraren brukar gå in på ”hemsidor för tester” och ”hemsidor för 
läxor/powerpoints/dokument”. 

Vad gäller lektionen som observerades så skriver en elev att läraren använde en ”Dator med diverse 
program som underlättar undervisningen”. 

Skola B 

Lärare 1 

En ung lärare som arbetat med 2,5 års erfarenhet av läraryrket. Läraren har arbetat med IKT i 
undervisningen från början. Lärarens huvudämnen är matematik och fysik. 
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Resultat från lärarintervjun 

På skolan används en lärplattform för kommunikation med elever. Där delar läraren med sig av 
planeringar, ämnesplaner, formelsamlingar, länkar till nyttiga hemsidor och liknande, men även 
information om inställda lektioner, vad som ska göras eller vad eleverna behöver lära sig. Läraren 
berättar även att det går att göra inlämningar där. Läraren anger dock att användningen av 
lärplattformen sker ”regelbundet, men kanske inte jätte ofta.”. 

Vad gäller användningen av IKT på lektionerna använder läraren programmet GeoGebra för att visa 
upp funktioner och hur de ser ut. Läraren anger även att grafräknaren används ganska ofta. Datorn 
brukar tas med till ett par lektioner i månaden ungefär enligt lärarens uppskattning. Läraren visar dock 
intresse för att släppa in mer IKT i sin undervisning. Speciellt intresse visas för att låta eleverna ha 
mer delaktighet under lektionen, dvs. öka interaktionen i klassrummet, vilket kan göras genom att t.ex. 
använda mentometerknappar på något sätt. 

Resultat från observationen 

I klassrummet finns ett ståbord vid tavlan på vilken en dockningsstation finns, och som är kopplad till 
en projektor som finns monterad uppe på taket. Läraren börjar med att docka sin bärbara dator i 
dockningsstationen för att sedan projicera upp skärmen på tavlan. Genomgången görs då med hjälp av 
ett grafritarprogram som kallas för GeoGebra, där läraren visar hur en linje (y = xa) ser ut beroende på 
vilken konstant a som väljs. Läraren skriver även på tavlan ekvationen för respektive projicerad linje. 
Dessutom visar läraren hur man läser av funktioner i koordinatsystemet, vilket eleverna sedan får träna 
på. Samtidigt som genomgången försöker vissa elever lösa det läraren går igenom i sina grafräknare. 
De får då ange de svar som de får upp i sina räknare. 

Under genomgången får läraren frågan ifall de kan ta ett foto på tavlan, men de blev ombedda att vänta 
med det. Efter avslutad genomgång säger läraren: ”Det var någon som pratade om att fota, nu är det 
läge för det!” En del elever plockar fram sina smartphones och tar bild på det som projicerats upp och 
det som skrivits på tavlan. 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 21 elever och alla dessa svarade på enkätens två första frågor. Diagram 5 
visar en sammanställning av de IKT-redskap som eleverna angav som svar på de två första frågorna i 
enkäten. 
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Diagram 5 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 1 i skola B (21 elever) 

 

Tabellen visar att de flesta eleverna är överens om att läraren använder sig av dator och projektor som 
IKT-redskap, och ungefär hälften är överens om att kalkylatorer/grafritande kalkylatorer och 
GeoGebra används av läraren. En elev skriver dock följande ”Whiteboar & kalkulator = oftast men det 
är olika”. 

Lärare 2 

En lärare i medelåldern med tolv års erfarenhet av läraryrket, och med lika lång erfarenhet av IKT i 
undervisningen. Lärarens huvudämnen är matematik och fysik. 

Resultat från lärarintervjun 

För denna lärare började användningen av IKT i undervisningen med grafräknarna och genom att visa 
upp dess funktioner via en overhead. Numera menar läraren att det är viktigt att använda IKT eftersom 
IKT kommer mer och mer in i det vanliga livet, därför måste man ”arbeta mer med det för att kunna 
förstå samhällsproblem och allt sånt där”. Läraren tycker att eleverna ”måste behärska det” och att det 
är bra att använda generellt sett, men samtidigt menar läraren att det kan vara svårt att använda för 
grunderna i matematik. Grunderna är viktiga att förstå ordentligt för att sedan kunna ta in andra 
hjälpmedel än en bok att se på menar läraren, t.ex. genom att söka efter information på internet. Dessa 
redskap kan sedan användas för svårare uppgifter eller för diskussions-/forskningsuppgifter. Dessutom 
tillägger läraren att även om IKT kommer ta över mer och mer så är det ändå viktigt att en elev kan 
läsa och skriva sina matematikuppgifter ordentligt och tydligt. 

Läraren har en försöksklass där eleverna har varsin surfplatta, en iPad. Eleverna får absolut inte 
använda dem under lektionerna eftersom det kan distrahera dem, men läraren ger dem förslag på 
hemsidor som de kan ta hjälp av för att lösa vissa uppgifter hemma. Den är alltså mer som ett redskap 
för eleven att ta reda på svaret, söka informationen och forska kring ämnet själv istället för att ringa 
och fråga en kompis. Det finns dock undantag för förbudet mot användning av iPad på lektionerna. 
Ibland kan läraren referera till t.ex. en tidning, och då kan eleverna slå upp den aktuella sidan och 
diskutera kring den specifika artikeln och uppgiften som läraren ger. 
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Hur mycket läraren använder sig av IKT i sin undervisning beror på vilket moment som behandlas. 
Ibland behövs IKT väldigt mycket, andra gånger mindre. Men att döma av hur en lektionsplanering ser 
ut hos läraren så förutsätter den ingen användning av IKT, utan det används som ett sidoredskap. 
Ibland menar läraren också att det råder tidsbrist, och då hinner man inte annat än att ”bara köra på 
som vanligt”. 

Slutligen nämnde läraren att deras arbetslag hade genomfört ett försök med en person som utformat en 
webbaserad plats för kommunikation. Läraren berättar att:  

vi tog hit en kille som har utformat en webbaserad plats där man kan koppla upp sig 

mot honom så att han kan svara på frågor och så där om man har problem. Men då 

ska man oftast filma in också, filma vad de skriver på papper så skickar man webben 

till honom. 

På så sätt får eleverna respons och svar på sina frågor och funderingar. 

Resultat från observationen 

Undervisningen bedrivs traditionellt i form av att läraren går genom ämnet framme vid tavlan, 
samtidigt som eleverna försöker hänga med genom att slå in lärarens beräkningar på sina grafräknare 
och ange svaret. Även grafritningar av funktioner som läraren tar upp får eleverna göra på sina 
grafräknare. Grafräknaren används dessutom under eget arbete av eleverna. 

Några elever har tagit med sig en iPad, men det är otydligt vad de används till. 

Resultat från elevenkäten 

Antal elever i denna klass är 24, men en elev har avstått från att svara på de två första frågorna. I 
diagram 6 visas en sammanställning av de IKT-redskap som de svarande eleverna angav som svar på 
de två första frågorna i enkäten. 

Diagram 6 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 2 i skola B (24 elever) 

 

I denna klass verkar eleverna vara överens om att de mest förekommande redskapen hos läraren är 
miniräknare och overhead. Ungefär hälften anger att även miniräknaroverhead och dator är ytterligare 
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redskap som används. En elev har dessutom nämnt att läraren brukar använda ”projektor vid vissa 
tillfällen”, och en annan elev menar att detta sker då läraren vill ”visa något på datorn”. 

Skola C 

Lärare 1 

En lärare i medelåldern med ungefär åtta års erfarenhet av läraryrket, som arbetat med IKT sedan sin 
studietid, och som även arbetat med det i undervisningen sedan jobbstart. Lärarens huvudämnen är 
matematik och fysik. 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren använder IKT väldigt mycket i sitt arbete. Vikten av IKT i arbetet framgår tydligt eftersom 
läraren känner sig handikappad utan den, kallar den för ”jätteverktyg” och uttrycker det som att IKT är 
”som min högra hand”. Läraren tillägger även att det är viktigt att en lärare vågar använda IKT i sin 
undervisning så att dess elever också vågar göra det: ”Vågar inte en lärare så vågar inte de hänga med 
heller. Vågar du så gör de det. (---) Det är många rädda för att kunna använda det, men när de väl 
sätter igång så är det ju jättebra.” 

Utanför lektionstid ägnar läraren stor tid åt att tillgängliggöra material för och kommunicera med 
eleverna på skolans lärplattform. På så sätt kan även de frånvarande eleverna nås menar läraren. Bland 
det material som läggs upp finns föreläsningsanteckningar, vilket läraren motiverar med att det 
minskar stressen hos eleverna vad gäller att anteckna samtidigt som de lyssnar. Nu kan de istället 
fokusera på att lyssna på läraren, medvetna om att alla föreläsningsanteckningar finns tillgängliga på 
lärplattformen. Det är dock något som läraren anser tar väldigt mycket tid och därför försöker läraren 
göra så mycket som möjligt hemma. 

När det kommer till lektionerna i sig så använder läraren datorer och grafräknare under sina lektioner. 
”Oftast blir det datorer eftersom de är duktiga på datorer. De har varsin dator här så jag försöker 
använda det så mycket som möjligt.” 

Läraren tror mycket på att visualisering av det abstrakta gör det enklare att förklara för eleverna. Till 
detta använder läraren t.ex. GeoGebra och animerar mycket via det. En annan sak som läraren betonar 
är vikten av att tillämpa det eleverna lär sig, vilket de kan göra själva hemma genom att t.ex. använda 
GeoGebra. Även verklighetsförankring är viktigt enligt läraren, som ger ett exempel på en lektion där 
GPS:ens funktion illustrerades, vilket eleverna verkar ha uppskattat. 

Läraren brukar försöka hitta och använda olika tillämpningsområden, gärna med datorer och IKT 
eftersom eleverna själva har varsin dator. Dock anser läraren att det är väldigt tidskrävande att 
använda sig av IKT i undervisningen, och för att kunna fortsätta med och utveckla det så behövs mer 
tid inlagt. Läraren tillägger även att allting inte går att få gratis, och därför bör rektorerna vara villiga 
att köpa in vissa saker. 

Resultat från observationen 

I den observationens klassrum står det ett ståbord framme vid tavlan med en bärbar dator på. En 
projektorduk är nerfälld på ena sidan av tavlan, och den bärbara datorns skärm syns på denna duk via 
en projektor som finns monterad uppe i taket. Under genomgången används både en presentation som 
projicerats upp på projektorduken och tavlan för närmare förklaring. I presentationen tas diverse 
uppgiftslydelser med respektive lösningar, teoretiska definitioner och skärmdumpar från ett 
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grafritarprogram upp. Dock använder läraren tavlan till att förklara närmare det som finns på 
presentationen, lägga till eventuell information, påminna om andra regler och besvara elevers frågor. 
Grafräknaren användes vid räkning av eleverna, t.ex. när de blev ombedda att beräkna en viss integral 
och jämföra värdet med det manuellt framberäknade värdet. En elev använde dock sin smartphone 
istället. 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 14 elever och alla dessa svarade på enkätens två första frågor. Diagram 7 
visar en sammanställning av de IKT-redskap som eleverna angav som svar på de två första frågorna i 
enkäten. 

Diagram 7 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 1 i skola C (14 elever) 

 

I denna tabell är det tydligt att alla eleverna är överens om att läraren använder sig av datorn som IKT-
redskap, men många anger även att programmet Powerpoint och en projektor används. En elev skriver 
dock att läraren använder ”olika matematiska program”. Vad gäller lärplattformen så menar en elev att 
det är där inlämningar sker. En annan elev sammanfattar det som att läraren använder sig mest av 
Powerpoint, dator och lärplattform. 

Lärare 2 

En äldre lärare med ca 35 års erfarenhet av läraryrket. Användningen av IKT i undervisningen började 
läraren med redan någon gång på 1990-talet på musiklektionerna. Lärarens huvudämnen är musik och 
matematik. 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare anger tydligt att ”det är inte så mycket som jag själv använder i undervisningen. Det gör 
jag faktiskt inte.” Skolans lärplattform är en av de få IKT-redskapen som läraren använder. Där läggs 
övningsprov, vissa lektionsgenomgångar och liknande upp, vilka eleverna kan gå in och titta på. 

På lektionerna brukar läraren försöka baka in lite IKT. Till exempel så brukar de gå ut på nätet och 
titta vissa lektionsgenomgångar som finns på YouTube. Videor har även använts till att räkna 
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matematik. Läraren berättar att: ”Usain Bolt har vi tittat på när han springer 100 meter, räknat steg och 
sådant här och hastigheter och derivata.” 

Ett annat sätt att baka in IKT i undervisningen är genom att läraren försöker dra nytta av elevernas 
intressen, som t.ex. deras smartphones. Då kan läraren t.ex. säga till eleverna: ”kan inte du googla på 
det här och titta, var det inte…jag har för mig att det var Eratosthenes som kom på det här med jordens 
omkrets. Kan du kolla det?” 

När klassen skulle arbeta med statistik så valde läraren att ta hjälp av Excel för att göra diagram och 
kalkyler. På så sätt får eleverna veta vad man kan göra i det programmet. 

Läraren har tidigare använt IKT i sin undervisning i ämnet musik, men i matematik används det inte 
lika mycket. 

Slutligen tillägger läraren att som gammal mattelärare så föredras penna och papper. Läraren är inte 
särskilt imponerad av de här resurserna eftersom de kan skapa trassel och det kan gå fel ganska ofta, 
och därför vill läraren att inte arbeta mer med IKT. 

Resultat från observationen 

I klassrummet finns en smartboard monterad vid tavlan, och en bärbar dator står på lärarens kateder 
mitt emot tavlan. Datorns skärm är projicerad på smartboarden. Läraren börjar med att introducera 
programmet Excel genom att visa upp skärmdumpar på en gammal version av Excel, för att sedan 
öppna en ny version av programmet på datorn. Där löser läraren en uppgift i boken och visar därmed 
hur man beräknar median, medelvärde och standardavvikelse i Excel. Alla elever har med sig sina 
bärbara datorer och följer läraren i varje steg och försöker göra likadant på sina datorer. Efter 
genomgången får eleverna en uppgift som de själva ska lösa i Excel, följt av lite fler uppgifter som 
skall lösas hemma med hjälp av programmet. 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 9 elever och alla dessa svarade på enkätens två första frågor. Diagram 8 
visar en sammanställning av de IKT-redskap som eleverna angav som svar på de två första frågorna i 
enkäten. 
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Diagram 8 – Tema 1: IKT-redskap som enligt eleverna används av lärare 2 i skola C (9 elever) 

 

Enligt tabellen är de flesta eleverna överens om att läraren brukar använda sig av programmet Excel 
och dator. 

Tema 2 – lärarnas kunskaper vad gäller IKT 

Redovisningen av resultat för detta tema sker med utgångspunkt i lärarintervjuerna. Härunder kommer 
lärarnas utsagor gällande detta tema att redovisas. 

Skola A 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren har alltid arbetat på Windows-datorer och berättar att 

jag har använt Windows-datorer sen 1989, så att jag kan det, jag har varit med 

liksom. Så jag kan det rätt bra. Jag skulle förmodligen kunna lära mig Mac också, 

men jag känner att då behöver jag lägga tid på att lära mig någonting nytt. 

Denna kunskap innefattar hur en dator fungerar, underhåll av datorer, programmering, 
programanvändning och informationssökning. Programmering gör läraren specifikt för att lösa diverse 
problem, men kan även använda sig av andra program som Microsoft Office-produkterna till 
problemlösning. De program som läraren behärskar och därmed använder är i huvudsak Microsoft 
Office-produkter, men även Dropbox. Vad gäller informationssökning så berättar läraren att det 
handlar om att hitta ”funktioner eller tjänster som kan hjälpa till att underlätta”, och de exempel som 
nämns är ”hur man delar information med varandra eller hur man genomför undersökningar, 
omröstningar eller alltså internettjänster”. På så sätt menar läraren att diverse problem kan lösas 
oavsett varifrån de kommer. 
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Slutligen kan det nämnas att all den kunskap gällande IKT hos läraren har erhållits genom att på egen 
hand använda sig av tekniken. Därför har läraren inte haft något behov av att få utbildning i 
datoranvändning, utan kan snarare själv komma att utbilda andra inom det ämnet. I och med 
plattformsbytet som skall göras på skolan menar dock läraren att en utbildning i hur man kan använda 
denna plattforms resurser på ett bra sätt kan vara behövligt. 

Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare har tidigare använt Office-paketet och behärskar därför det, men numera används i 
huvudsak andra redskap än dessa. Läraren nämner under intervjuen program som Equation Editor, 
LateX, CAD, Logger Pro och GeoGebra. De två sistnämnda har läraren fått utbildning i, en i USA och 
en i Stockholm. 

För läraren har alla år av användning av IKT gjort att det blivit ”som ett naturligt arbetsverktyg”. 
Datorn har blivit en del av lärarens liv, därför ter den sig så naturligt i vardagen. Under intervjun 
berättar läraren även om hur viktig projektorn är i undervisningen: ”Om man med IKT menar 
projektor i klassrummet, då skulle jag känna mig väldigt handlingsförlamad för att det är en stor hjälp 
idag.” Läraren tilläger att projektorn används till att visa filmer och liknande. Dessutom har läraren 
blivit bättre på mer praktiska saker, som att läsa mail och liknande. Läraren läser sin mail tre gånger 
per dag, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare. 

Slutligen berättar läraren att ”jag utvecklar mig hela tiden. Av min utveckling så består ju femtio 
procent av de utvecklingsaktiviteterna är ju datorrelaterade kan vi säga.” 

Skola B 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren anser sig vara computer literate, dvs. att kunna ”använda datorer på ett vettigt sätt”. Att 
använda en dator är inget stort hinder, utan läraren säger tydligt att ”jag behärskar den”. Läraren 
tillägger även att det inte är ett stort steg att även använda det i undervisningen. Visst vill läraren veta 
vilka möjligheter som finns med användningen av IKT i undervisningen, men användningen i sig är 
inget speciellt. 

De program som läraren anger sig behärska och använda i undervisningen är t.ex. GeoGebra och 
flashprogram. Detta för att underlätta och tydliggöra vissa ämnen för eleverna menar läraren. Sedan 
har läraren övat sig fram till att kunna använda lärplattformen obehindrat, och till det användes Google 
till att söka information på nätet. 

Slutligen vill läraren bli bättre på att använda IKT mer interaktivt, och berättar att ”det finns så att man 
kan använda telefoner som mentometerknappar och lite sådant, kunna ställa frågor som eleverna 
svarar på direkt.” 
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Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare anser sig vara van vid datorer och ser därför inga problem med det. Det är t.o.m. så att 
läraren säger att ”jag har inte facebook (---) men jag vet hur det funkar.” Läraren har lärt sig allt detta 
på egen hand och behärskar det till den grad att andra lärare får hjälp av denna lärare med det de har 
problem med. Denna datorvana medför enligt läraren till att en variation i och verklighetsförankring av 
det undervisade ämnet kan ske på ett enklare sätt. 

Slutligen menar läraren att det är viktigt att bli duktigare på att använda webbaserat material: ”Det 
kommer säkert komma mer och mer att böckerna försvinner. Då kommer det mer och mer in på 
böcker via nätet. Och då behöver jag träna mer på att kunna använda det på ett bättre sätt.” 

Skola C 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Att arbeta med IKT är så vanligt för denna lärare, och behärskningsgraden är så hög, att läraren kan 
använda den obehindrat. All denna erfarenhet har erhållits från utbildningen på KTH, dock tillägger 
läraren att under utbildningen så handlade det bara om att använda datorn, inte i något visst 
sammanhang som t.ex. undervisning. Användning av IKT i undervisningen är därför ett område som 
läraren strävar efter att utveckla sig själv i. Läraren berättar även att  

Jag tror att jag är den som alltid försöker hitta på och använda tillämpningsområden, 

gärna med datorer och IKT, eftersom alla elever har datorer, så jag söker faktiskt. 

Jag söker, pratar med andra och jag vet inte hur, men jag är den som söker, alltså jag 

ger mig inte. 

De program, tjänster eller dylikt som läraren anser sig behärska och därmed utnyttja är GeoGebra, 
skolans lärplattform och animering. Miniräknaren och medföljande program är även något som läraren 
kan arbeta med. Dessutom känner läraren till några praktiska tillämpningar. Under en lektion så har 
läraren visat hur en GPS fungerar, vilket enligt läraren har varit uppskattat av eleverna. Men mer sådan 
tillämpning är viktigt och därför är det behövligt att bli duktigare på det menar läraren.  

Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare varit i kontakt med datorer och liknande sen 1990-talet och påstår sig därför vara rätt 
kunnig inom området. Från den tiden har läraren fått med sig kunskaper i att arbeta på kontorsprogram 
som Excel och webbdesignprogram som DreamWeaver och FrontPage. Dessutom har läraren arbetat 
mycket med IKT i musikundervisning: 

Som jag sa i musik då, då använde vi på den tiden hårddiskinspelning och Midi och 

sådant här. Så att som en studio i princip alltså som man då mixar sitt material och 

gör egna låtar och sådant där. Sin egen musik helt enkelt. 

Utöver de nämnda kunskaperna så har läraren programmerat en hel del i olika språk såsom Basic, 
Turbo Pascal och HTML. Läraren har ”skrivit väldigt avancerade program skulle jag vilja säga, för 
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mitt eget intresse sådär.” Dock menar läraren att allt det här är saker som ligger tjugo år tillbaka i 
tiden, och då intresset tog slut senare så har ingen utveckling inom området gjorts hos läraren. Läraren 
tillägger även att det är mycket av detta som läraren har själv har lärt sig på egen hand. 

Numera menar läraren att kunskapen räcker till att navigera sig på internet, använda sig av skolans 
lärplattform, jobba på grafräknare och utnyttja diverse datorprogram. Dessutom har läraren ett 
certifikat i PIM. 

Läraren berättar att förr så handlade det om att lära sig göra något på datorn, som t.ex. att 
programmera, och så kunde man sedan sätta upp en kurs och lära eleverna just detta. ”Men att smyga 
in det liksom i matteundervisningen, jag känner att det är mycket svårare, utan det blir de här basic-
programmen så, Excel t.ex.” Läraren tillägger att integrering av IKT i undervisningen kräver väldigt 
mycket tid som en lärare inte har. Dock medger läraren att det kan vara intressant att arbeta med 
interaktiva klassrum där man t.ex. kan spela in lektionerna och liknande. 

Slutligen framgår av intervjun att läraren inte brinner för att utveckla sina kunskaper inom IKT. 
Läraren tycker det går för fort med den tekniska utvecklingen och hinner inte med. Därför vill läraren 
inte lära sig mer vad gäller IKT. 

Tema 3 – IKT-användningens roll som stöd för 
elevers lärande 

Redovisningen av resultat för detta tema sker med utgångspunkt i två av de tre använda 
undersökningsmetoderna. Lärarnas utsagor gällande detta tema kommer att redovisas och sedan 
kompletteras med elevernas svar på enkätens fem påståenden. 

Skola A 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren berättar att det kan förenkla för eleverna att förstå ett ämne om det kan visas och illustreras i 
andra dimensioner än två. Förutom det så kan rörelser visas upp med hjälp av IKT, vilket inte går på 
en tavla eller i en lärobok. Läraren menar att då kan en tydligare illustrering av t.ex. hur funktioner 
förändras beroende på hur koefficienter eller exponenter ändras. Läraren berättar att  

då kan man ju bara se vad som händer när man bara drar på någonting där då, och 

hur funktionen ändrar sig. Och det är ju ett väldigt bra redskap. Det är inte lika lätt 

att göra det med papper och penna. 

Resultat från elevenkäten 

På den observerade lektionen närvarade 21 elever, vilket även kom att bli det antalet besvarade enkäter 
från denna klass. Diagram 9 visar en sammanställning av elevernas svar på enkätens fem påståenden. 
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Diagram 9 – Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 1 i skola A (21 elever) 

 

Enligt tabellen verkar eleverna i klassen tycka att det är bra att läraren använder IKT i sitt arbete, men 
att det inte är helt avgörande. Eleverna verkar tycka att deras och lärarens IKT-användningen kan öka 
motivationen till att studera samtidigt som det gör lektionerna mer lärorika. Slutligen är det intressant 
att se att ungefär hälften av klassen tycker att det delvis stämmer att det fungerar bra med undervisning 
utan lärare i klassrummet men med hjälp av IKT. 

Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare anser att IKT kan vara bra redskap för de duktiga eleverna som kan fokusera. Stora krav 
ställs dock på eleverna att kunna hantera den eftersom det samtidigt finns tillgång till mer frestande 
medel, som t.ex. facebook menar lärarer. Därför anser läraren att det kan vara ett hinder för elever som 
inte kan hantera denna frestning: ”Jag tror att, tycker man att det är svårt i ett ämne, man har tappat 
tråden under en lektion, man tycker det är svårt, det blir en nedåtgående spiral, man ägnar sig åt annat 
framför datorskärmen.” De skulle behöva andra saker som stöd för sitt lärande menar läraren. Läraren 
betonar dock att ”jag vill att eleverna ska ha dator, absolut”, men menar att i sådana fall så måste 
eleverna verkligen fokusera på ämnet när de använder den. 

En annan punkt som läraren belyser är att användningen av IKT kan bli som en stressfaktor för de 
elever som inte är så datorkunniga. Har de en inlämning som skall skickas in per mail och det strular 
med nätverk så menar läraren att det kan stressa upp eleven. 

Slutligen berättar läraren att IKT är bra att kunna använda i fysik och ett måste i CAD, men i 
matematiken så är det inte särskilt viktigt. Visst kan det vara en fördel, men inte alls nödvändigt eller 
behövligt menar läraren. Därför anser läraren följande: 

Alltså jag tycker snarare det finns en övervärdering av ’nu har datorn kommit till 

skolan, åh halleluja, nu är det löst’. (---) Och därför vill jag sticka ut hakan och säga 

nej tvärtom, vi har försämrat situationen för de svaga eleverna. 
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Resultat från elevenkäten 

Antal elever i denna klass är 28, och alla dessa har svarat på enkätens fem påståenden. I diagram 10 
visas en sammanställning av de IKT-redskap som de svarande eleverna angav som svar på 
påståendena. 

Diagram 10 – Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 2 i skola A (28 elever) 

 

I denna klass finns en ganska stor enighet bland eleverna. Enligt resultaten i tabellen tycker eleverna 
att lärares och elevers IKT-användning är bra, och eleverna har angett att de blir mer motiverade och 
lektionerna mer lärorika. Dock tycker eleverna att det ändå kan fungera bra med bara lärare som 
undervisar och utan IKT-redskap. Det är intressant att se att många ändå anser att det helt eller delvis 
stämmer att det går att bedriva undervisning i klassrummet utan lärare men med hjälp av IKT. 

Skola B 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Med IKT menar läraren att ämnet kan bli tydligare då det visas digitalt. Visualiseringen gör att 
eleverna får tydligare kopplingar mellan t.ex. funktioner och grafer. Dessutom kan eleverna bli mer 
uppmärksamma eftersom det är något annorlunda att lektionerna inbegriper IKT-redskap. På så sätt 
och genom att se att matematik inte bara handlar om att sitta och räkna så får eleverna en bredare bild 
av vad ämnet är säger läraren. 

Dessutom berättar läraren om vikten av variation i arbetet: ”Mitt arbete med eleverna utvecklas ju för 
jag kan presentera saker på olika sätt så jag tilltalar olika elever.” 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 21 elever, men en av dessa svarade inte på enkätens andra påstående. 
Diagram 11 visar en sammanställning av elevernas uppfattningar vad gäller enkätens påståenden. 
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Diagram 11 – Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 1 i skola B (21 elever) 

 

Av tabellen framgår det att intresset för IKT-användning är ganska stort i denna klass och eleverna 
anser den vara lärorik. Dock finns inte en lika stor enighet i klassen i fråga om att IKT-användningen 
ökar elevernas motivation till att studera, även om majoriteten håller med helt eller delvis om att det 
sista påståendet stämmer. Denna klass anser heller inte att IKT är nödvändigt, utan att det endast kan 
räcka med lärare som undervisar. Det är dock intressant att se att de flesta eleverna ändå tycker att det 
helt eller delvis stämmer att det går att bedriva undervisning med bara IKT i klassrummet, och utan en 
lärare. 

Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren anser att IKT är något som eleverna själva är bekanta med, och därför kan de hålla kontakten 
med varandra på ett smidigare sätt och därmed ta hjälp av varandra på ett enklare sätt. Dessutom 
medför det till variation i undervisningen, vilket är bra för eleverna menar läraren. 

Slutligen berättar läraren att det är bra att eleverna får en lite bredare bild av matematiken och att den 
”är grunden till mycket av saker och ting.” Läraren tycker att det är viktigt att eleverna förstår att 
matematiken inte är begränsad till den matematik som lärs ut i skolan. 

Resultat från elevenkäten 

Antal elever i denna klass är 24, och det är därmed dessa elever som har svarat på enkätens 
påståenden. I diagram 12 visas en sammanställning av deras svar. 
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Diagram 12 – Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 2 i skola B (24 elever) 

 

I denna klass verkar eleverna överens om att IKT är något bra eftersom en stor majoritet har angett att 
det stämmer helt eller delvis att lektionerna blir mer lärorika när de inbegriper IKT-användning. Dock 
är enigheten inte lika stor när det kommer till ifall IKT anses öka motivationen för att studera, utan där 
är det ungefär dubbelt så många som inte instämmer jämfört med de som instämmer helt. Klassen 
anser slutligen att det helt eller delvis stämmer att det fungerar bra med lärare och utan IKT. Det är 
ändå intressant att se att så många ändå tycker att det delvis stämmer att det går att bedriva 
undervisning med bara IKT och utan lärare i klassrummet. 

Skola C 

Lärare 1 

Resultat från lärarintervjun 

Läraren berättar att på en lektion kommer många olika elever, och därför måste undervisningen 
anpassas till många, men menar att det inte är alltid som det går att göra. Vidare berättas att många 
elever är väldigt duktiga på att lyssna men hinner inte anteckna samtidigt, och därför är det bra att 
material finns tillgängligt för dem på lärplattformen. Många kan även nås via visualisering av det som 
undervisas, t.ex. genom animeringar. Med visualisering på olika sätt menar läraren att eleverna kan få 
mycket motivation och vilja att lära sig, och många elever får aha-upplevelser berättar läraren. Dock 
tillägger läraren att sådant tar väldigt mycket tid från lärarens redan knappa tid. 

Slutligen tror läraren att verklighetsförankring av ämnet kan dra till sig elevers uppmärksamhet och 
kan därmed lättare sätta sig hos eleverna. Dagens ungdomar känner till många tekniska prylar, som 
t.ex. GPS, och genom att beskriva matematiken bakom dessa kan det ge eleverna mycket motivation 
att lära sig berättar läraren: 
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Så t.ex. jag försökte använda GPS en gång, hur det fungerar, och jag tyckte att de 

trigonometriska beräkningar jag har gjort i GPS och väldigt tillämpat, och de köpte 

det, det såg jag. För att alla har hört eller sett GPS. 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 14 elever och alla dessa angav sin uppfattning av enkätens påståenden. 
Diagram 13 visar en sammanställning av de svar som eleverna angav. 

Diagram 13 – Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 1 i skola C (14 elever) 

 

Denna tabell visar att eleverna tycker att det är lärorikt när läraren använder IKT, men att 
undervisningen ändå fungerar bra utan den. Ungefär hälften av klassen tycker att IKT-användningen 
kan öka deras motivation till studier, men samtidigt är det en del som inte instämmer med det 
påståendet. Dock finns en variation i åsikter gällande hur pass lärorika lektionerna blir när eleverna 
själva får använda IKT eller huruvida det är bra att ersätta lärare med IKT i klassrummet. 

Lärare 2 

Resultat från lärarintervjun 

Denna lärare tycker det är bra med en lärplattform, eftersom detta ger frånvarande elever möjligheten 
att komma åt material från missade lektioner. Sedan tycker läraren även om att dra nytta av nätet för 
att, t.ex. visa upp videoklipp med roliga exempel, eftersom eleverna är vana vid sådant. Läraren menar 
att med användning av IKT i undervisningen kan det bli ”mer visuellt och lättare, och lite varierat 
framförallt”. 

Läraren medger att eleverna i dagsläget är uppväxta med IKT på ett annat sätt, och därför kan den bli 
ett redskap som får igång dem. Men ett problem är att eleverna ofta ligger på olika nivåer, och de 
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flesta använder därför sina telefoner och datorer till att surfa, chatta, twittra, gå in på facebook och 
liknande. Någon användning i matematiken sker nog inte menar läraren. 

Trots allt de enligt läraren positiva effekterna så är läraren ändå inte särskilt förstjust i IKT-användning 
i undervisningen. Läraren berättar att 

mobiltelefonerna används till så mycket annat så att säga, och problemet för mig det 

är ju att få eleverna att inte använda mobiltelefonerna under lektionerna till andra 

saker. Datorerna likaså. Man vill gärna se på YouTube och sådär va, eller chatta, och 

då blir det ”stäng av nu snälla, vi ska ha lektion”. Och även om man har lektioner 

och sitter med datorerna så de har ju någon sida öppen. Så det blir ett störande 

moment alltså, så kan jag uppleva det. 

Men läraren menar att tiden ser ut som den gör nu, och för att få med sig eleverna och få dem att tycka 
att det är kul så måste man använda sig av IKT. 

Slutligen ifrågasätter läraren att IKT-kompetensen hos lärare och deras användning av den gör dem till 
bättre lärare. En bra lärare utmärker sig i sitt förhållande, sin lyhördhet och sin medmänsklighet till 
sina elever. Läraren menar alltså att det inte har med lärarens kunskaper att göra, utan det handlar om 
att skapa förtroende. ”Har du inte den, då spelar det ingen roll vilka hjälpmedel du har så att säga.” 
säger läraren. 

Resultat från elevenkäten 

På denna lektion närvarade 9 elever och alla dessa svarade på enkäten. Diagram 14 visar en 
sammanställning av elevernas uppfattning av enkätens påståenden. 

Diagram 14 –Tema 3: Elevers uppfattning av IKT i arbetet hos lärare 2 i skola C (9 elever) 

 

I denna klass är eleverna överens om att undervisningen fungerar bra med bara lärare, men att 
lektionerna blir mer lärorika när IKT används av läraren. Det är dock intressant att se att majoriteten 
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ändå delvis tror att det kan gå att bedriva klassrumsundervisning utan lärare men med hjälp av IKT. En 
del tycker även att det kan bli intressant när de själva får använda IKT. Det råder dock skilda meningar 
vad gäller att IKT-användningen ökar elevernas motivation till studier. 
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Bilaga A Intervjuguide – Intervju 
med lärare 

Jag 

− Presentera mig själv: namn, utbildning 
− Presentera arbetet: syfte 
− Ta upp etiska aspekter för deltagande i undersökningen; Deltagarna har rätt att få: 

o Information om syfte med och metod till undersökningen 
o Sanningsenliga svar på frågor som rör undersökningen 
o Information om att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen utan negativa 

påföljder 
o Information om att deras anonymitet skyddas. 

− Dokumentation: inspelning? 
− Berätta vad jag menar med IKT; Alla sorters tekniska hjälpmedel och hjälpmedel för 

kommunikation som kan användas i skolan och i undervisningen oavsett ämne. Det handlar om allt 
mellan hårdvara, t.ex. dator, surfplatta eller andra tekniska prylar, till mer abstrakta sådana, som 
t.ex. program, plattformar eller internet. 

Allmänt 

1) Hur många års erfarenhet av läraryrket har du? 
2) Hur många års erfarenhet av IKT i undervisningen har du? 
3) På vilket sätt har du arbetat med IKT i undervisningen? 
4) Vad tänker du om att använda IKT i undervisningssammanhang för dig som lärare? 
5) Vad tänker du om att använda IKT i undervisningssammanhang för dina elever? 

Kunskaper 

1) Hur har du lärt dig det du kan vad gäller att arbeta med IKT? 
a. Om du fått någon form utbildning inom IKT, vad fick du lära dig? 
b. Hur ofta har du fått sådan utbildning? 
c. På vilket sätt har den utbildningen kommit till nytta i ditt arbete? 

2) Vad är du bra på vad gäller IKT? 
3) Vad skulle du behöva träna mer på? 
4) Hur tror du att IKT-användningen påverkar din undervisning? 
5) Vad anser du att du kan behöva mer utbildning i? 
6) Hur viktigt är det att använda IKT enligt dig? Skala 1-10, där 1 är lägst och 10 högst. Motivera. 

Användning 

1) Hur ser en vanlig lektionsplanering ut hos dig? 
2) I hur stor utsträckning använder du dig av IKT i ditt arbete? Skala 1-10, där 1 är lägst och 10 högst. 
3) Skulle du vilja arbeta mer med IKT? I så fall på vilket sätt? 
4) Finns det något som begränsar din användning av IKT i arbetet? 
5) På vilket sätt tycker du att du utvecklas i ditt arbete ju mer du får lära dig om IKT? 
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Lärande 

1) På vilket sätt menar du att din användning av IKT i undervisningen stödjer dina elever i deras 
lärande? 

  



65 

 

Bilaga B Enkät till elever 

Med IKT-redskap menas alla sorters tekniska hjälpmedel och hjälpmedel för kommunikation som kan 
användas i skolan och i undervisningen oavsett ämne. Det handlar om allt mellan hårdvara, t.ex. dator, 
surfplatta eller andra tekniska prylar, till mer abstrakta sådana, som t.ex. program, plattformar eller 
internet. 

Lärande 

Vilka IKT-redskap uppfattar du att läraren använde under denna lektion? 

 
 
 
Vilka andra IKT-redskap uppfattar du att läraren brukar använda vid andra tillfällen? 

 
 
 
Ringa in det alternativ som stämmer bäst överrens med påståendet.  

Med användning av IKT menas inte bara användning under själva lektionen, det kan även vara utanför 
lektionen, som t.ex. att material lagts ut på förhand på någon hemsida. 

1) Undervisning fungerar bra utan lärare i klassrummet, men med hjälp av IKT. 
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls  Ingen uppfattning 
 

2) Undervisningen fungera bra med lärare, men utan IKT. 
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls  Ingen uppfattning 
 

3) Lektionerna blir mer lärorika när läraren använder sig av IKT. 
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls  Ingen uppfattning 
 

4) Lektionerna blir mer lärorika när vi får använda IKT. 
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls  Ingen uppfattning 
 

5) IKT-användningen har ökat min motivation till att studera. 
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls  Ingen uppfattning 

  



66 

 

Bilaga C Observationsschema med 
resultat 

Skola A 

    IKT-redskap Användare Hur användning sker Kommentar 
  Lärare 1 Dator Lärare Datorn finns framme vid tavlan. 

Läraren ställer sig vid den efter 
avslutad genomgång och ger 
eleverna en uppgift som de ska 
lösa. 

Det verkas som att 
läraren har sin 
planering på datorn. 

   Digital bok, 
webböcker 

Lärare Skulle projiceras upp på tavlan. 
Läraren ville visa dem hur 
inloggning går till på 
webböckerna. Dock strulade 
projektorn och kom inte igång. 

Webbaserade material 
som komplement till 
läroboken. 

   Dator Elever Används under självständigt 
arbete, men inte till något 
specificerat. 

  

   Dator, 
smartphone 

Elever Används som miniräknare under 
självständigt arbete. 

  

  Lärare 2 Dator, 
lärplattform 

Lärare Skärmen projiceras upp. Läraren 
visar instruktioner inför ett 
delprov som finns uppe på 
lärplattformen, och lite tips på 
hur man kan arbeta med det. 

  
    Dator, 

lärplattform 
Lärare En läxa till veckan efter visas 

upp. Ett krav på läxan är att 
projektorn skall användas på 
något sätt i deras presentation. 

  

Skola B 

    IKT-redskap Användare Hur användning sker Kommentar 
  Lärare 1 Dator 

(bärbar), 
Geogebra 

Lärare Datorn dockas i 
dockningsstationen och skärmen 
projicerades upp på tavlan. 
Läraren visar hur grafen för 
y=x^a ändras för olika värden på 
a i programmet GeoGebra. 
Läraren skriver även på tavlan 
vid varje linje vilken kurva som 
ritats upp.   
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   Dator 
(bärbar), 
Geogebra 

Lärare Läraren tar upp olika funktioner 
och pratar om dem, och visar 
hur man läser av funktioner i 
koordinatsystemet. T.ex. "Hitta 
y(-2) om y(x)=x^2", eller "Vad 
är x då y(x)=0". Byter till 
y=x^2-4 och ger dem i uppgift 
att hitta x för y(x)=0. 

  
   Grafräknare Elever Vissa elever använder 

grafräknaren under 
genomgången. De försöker lösa 
det som läraren går igenom 
samtidigt. De får ange svaret i 
dosan. 

  
   Grafräknare Elever Eleverna arbetar på egen hand 

och har dosan bredvid.   
   Smartphones Elever Eleverna tar bild på det som 

projiceras upp och på det som 
läraren har skrivit på tavlan 
(utöver deras egna 
anteckningar?). 

Läraren säger att "det 
var någon som pratade 
om att fota, nu är det 
läge för det!" 

  Lärare 2 Grafräknare Elever Under genomgången får 
eleverna slå in saker i sin dosa 
och ange svaret, t.ex. 2π/18,5. 

  

   Grafräknare Elever, 
Lärare 

De får även rita upp grafen av en 
funktion som läraren tar fram 
under genomgången m.h.a. 
amplitud, w,m, T etc. De söker 
perioden gemensamt med hjälp 
av left bound och right bound. 
Det görs grafiskt för att jämföra 
med deras beräkning av T. 

  

   Grafräknare Elever Grafräknaren används vid 
räkning i boken, dvs. eget 
arbete. 

  

    iPad Elever Några elever har tagit med sig 
en iPad, men otydligt vad de 
används till. 

  

Skola C 

    IKT-redskap Användare Hur användning sker Kommentar 
  Lärare 1 Dator, 

PowerPoint 
Lärare Pekar på och visar bilder på 

PP:n som projicerats upp, men 
skriver också på tavlan. 
Uppgiftslydelsen och en kort 
lösning finns i PP:n och 

Allt är en 
snabbgenomgång och 
en repetition. På 
PowerPointen: visar 
bilder, 
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     förklaras noggrannare på tavlan. uppgiftslydelse (som 
de får några minuter att 
jobba med) och 
lösningar, 

      teoretiska definitioner, 
      screenshots från 

GeoGebra (graf, 
funktion och 
integralvärde). 

      På tavlan: förklaring, 
      tillägg, 
      åter minnas andra 

saker för att förstå 
lösningen, t.ex. varför 
man kan försumma n i 
n*π i det fallet, 

         svar på frågor från 
elever. 

   Grafräknare Elever Användes vid räkning. Eleverna 
skulle ta fram integral m.h.a. 
dosan. De skulle sedan jämföra 
det med det framberäknade 
svaret. 

En elev använde sin 
smartphone istället. 

  Lärare 2 Dator Elever Eleverna har tagit med sig 
datorer för att lektionen skulle 
handla om Excel. 

  

   Dator, 
smartboard, 
Excel 

Lärare Skärmen projiceras upp på 
smartboarden. Läraren ska visa 
hur man räknar 
standardavvikelse m.h.a. Excel.  

Eleverna ska ha med 
sig datorer för att jobba 
med Excel. Några har 
därför inte hämtat med 
sig böcker. 

   Excel Lärare Introducerar Excel genom att 
visa upp skärmdumpar av en 
gammal version av Excel. 

  

   Excel Lärare, 
Elever 

Gör en uppgift från boken i 
Excel. Läraren visar hur man 
jobbar med medelvärde, median, 
standardavvikelse och 
decimalhantering. Eleverna 
följer läraren i varje steg och 
försöker göra likadant på sina 
datorer. 

  

    Excel Elever Eleverna får göra en uppgift 
själva. De får även en läxa att 
göra fler uppgifter hemma. 
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