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The use of technology in today's society is frequent and often necessary, but how, when and 

where are we supposed to learn how to use it? And if it is such a big and important part of our 

society, then why don’t teachers get more training in how to use the technology? The purpose 

of this paper is to examine whether teachers attitudes to technology affects their use of 

technology in their teaching. In school technology can be a complementary to other material, 

if teachers have the necessary skills to use technology in a pedagogical way. I have chosen to 

do a qualitative study in form of interviews and observations at a school outside of 

Stockholm. The results show that both school and teachers must want to work with 

technology if anyone will be getting something out of it. If schools invest a lot of money on 

technology that teachers can’t use, it is as bad as if the teachers would be in possession of all 

knowledge in the world but not be able to convey it. Schools must do more than just buy 

technology, they must give the classrooms enough computers so that several students can 

work at the same time, and they must have a functioning support and give the teachers 

necessary training in how to use it with their students. The teachers in this study said that 

there are several advantages and disadvantages of the use of technology in teaching. The 

advantages are that access to technology are fun for students and can often help them in 

different ways, the disadvantages are poor quality computers and the time it takes for the 

teachers to work with technology. During observations I could see that students who work 

together through technology enlisted help of each other, while students who work with books, 

completely forget the student who sits next to them and go directly to the teacher to get 

answers to their questions.  Technology is here to stay and we must therefore adapt to it 

accordingly. 
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1. Inledning 

När jag gick i grundskolan köpte mina föräldrar en dator. Datorn placerades i vardagsrummet 

och var i huvudsak till för att min mor skulle göra sina skolarbeten på, men hela familjen fick 

använda den. När jag gick på gymnasiet hade jag en egen dator och vi införskaffade vårt 

första bredband, det vill säga fri tillgång till Internet. Då började jag göra alla mina 

skolarbeten med hjälp av datorn och Internet. Jag ser teknikens framsteg som något positivt 

och ju mer tekniken utvecklas ju fler användningsområden får den. Teknik som jag har sett i 

skolan är datorer Internet och smartboards
1
. Jag har hört att tekniken finns där för elevernas 

skull och jag har märkt att eleverna uppskattar att få arbeta med tekniken, men jag har inte fått 

någon bild av vad lärare tycker om att arbeta med tekniken. Jag som har växt upp med datorn 

ser väldigt många fördelar med den och jag är inte rädd för att testa mig fram. Men jag kan se 

en osäkerhet och rädsla bland många som redan var vuxna när datorn och Internet blev en del 

av vardagen.  Jag har själv fått agera support över telefon både till klasskamrater och familj, 

många vill inte testa sig fram och tycker att det är både jobbigt och obehagligt att testa nya 

saker, då de tror att någonting ska gå sönder.  

I dagens samhälle blir datorn och tekniken viktigare och viktigare, både att förstå sig på och 

att kunna använda sig av. Tekniken är ingenting som kommer att försvinna utan samhället blir 

bara mer och mer beroende av fungerande teknik. Under mina praktikperioder har jag sett hur 

tekniken blir vanligare ute på skolor, i form av datorer, smartboards, Internet och mycket mer. 

När tekniken är en så viktig del av samhället behöver den även vara en viktig del av skolan. 

Om det finns krav på att veckobrev, IUP och omdömen ska vara dataskrivna och lagrade i 

databaser måste tekniken för att utföra detta finnas tillgänglig. Det går inte att ha en dator på 

ett helt lärarlag och datorerna som finns på skolan måste fungera.   

Skolans uppgift är att tillgodose eleverna med den kunskap som gör att de en dag klarar sig på 

egen hand och blir en del av dagens samhälle och vi lever idag i ett tekniskt samhälle. Läraren 

måste se vad eleverna har behov av att lära sig, tekniken är något eleverna måste lära sig att 

hantera, men vem lär läraren att hantera tekniken? I Lpo94 står det under mål att uppnå i 

grundskolan ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ kan 

använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo94, s.10).  

                                                           
1
 En smartboard är en interaktiv skrivtavla, eller interaktiv whiteboardtavla, som används i kombination med projektor och dator. Datorn 

skickar en bild till projektorn som visar bilden på tavlan. Det som görs på datorn syns på tavlan och vice versa. Via smartboarden kan man 

koppla upp sig mot nätet, öppna PowerPoint eller jobba med musik. Möjligheterna är många. (www.interaktivskrivtavla.se) 
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Skolan har, enligt Lpo94, ett stort ansvar för att få eleverna att vilja lära och eleverna ska 

kunna ta del av många olika kunskapskällor (Lpo94, s.7). Men för att eleverna ska kunna ta 

del av dagens teknik krävs det att lärarna kan använda tekniken för att på ett pedagogiskt sätt 

utnyttja denna enorma resurskälla. Men vad händer när läraren inte kan använda den teknik 

som ibland krävs i arbetet? Hur känner lärarna inför att arbeta med tekniken i undervisningen 

och hur mycket kan de om tekniken? Med detta i åtanke har jag valt att undersöka vad några 

lärare, som är verksamma i skolans yngre åldrar, anser om att arbeta med teknik i 

undervisningen och se hur de arbetar med den. 

 

2. Bakgrund 

Ulla Riis är professor i pedagogik och har undersökt skolans utveckling när det kommer till 

användandet av datorer i undervisningen. Hon har skrivit boken IT i skolan mellan vision och 

praktik, i den klarlägger hon teknikens väg in i skolan och lyfter fram att synen på lärandet 

förändras med tiden och att detta påverkar synen på lärarrollen. Hon skriver att under 1970-

talet får skolöverstyrelsen i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med datorn i skolan och 

slutrapporten visar att det går att använda sig av datorer i undervisningen på ett sätt som 

gynnar både lärare och elever. Under 1980 års läroplan för grundskolan skrivs ”Datalära” in 

som ett huvudmoment i kursplanen för matematik på högstadiet, för att eleverna ska lära sig 

om datorer i samhället. 1994 beslutar stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling att en 

satsning på en miljard kronor på ”IT i skolan” ska göras och efter 1994 börjar datorns roll i 

skola och samhälle ta ordentlig fart (Riis 2000, s.9-19). 

Datorn är idag vanligt förekommande i nästan alla hem och många vuxna i detta tekniska 

samhälle har vid något tillfälle använt en dator. Datorn blir även viktigare i skolans värld och i 

läroplanen står det att alla elever har rätt att lära sig använda den teknik de behöver för att i 

framtiden kunna klara sig i dagens samhälle (Lpo94, s.10). Men det står ingenting om hur 

lärare utan kompetens eller tillgång till datorer ska kunna ge dem den kompetens de behöver. 

Många lärare kan idag använda sig av Internet och de kan skriva ett dokument i 

ordbehandlingsprogrammet Word, men med dagens teknik går det att göra så mycket mer, om 

kunskapen och kompetensen finns tillgänglig.  

Enligt skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens, från 2009 känner många lärare 

att de behöver mer kompetensutveckling för att kunna använda den tekniken som de har 

tillgång till, på ett pedagogiskt sätt. De känner också att de behöver veta mer om lag och rätt 
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för Internetbruk, eftersom det är där mycket information och material idag finns tillgängligt 

(Skolverket 2009, s.16). 

Ett perspektiv som ofta lyfts fram, när författare skriver om teknik i skolan, är hur eleverna 

positivt eller negativt, påverkas av att tekniken används i undervisningen. Vad läraren har för 

syn på användandet av teknik i undervisningen brukar utebli. Vad lärarna anser om att arbeta 

med teknik i undervisningen är en viktig aspekt eftersom det är de som formar undervisningen 

i klassrummet och det är lärarna som måste förstå tekniken för att kunna använda den i ett 

pedagogiskt sammanhang. Anne-Mari Folkesson är universitetslektor i pedagogik och 

verksam inom lärarutbildningen, hon har skrivit boken Datorn i det dialogiska klassrummet. 

Boken handlar om lärares och elevers användande av datorer i skolan och hur de tillsammans 

hittar nya sätt att använda datorn i undervisningssyfte. Folkesson menar att det inte räcker 

med att tekniken finns tillgänglig för lärarna och eleverna i klassrummet, läraren måste veta 

hur hon ska använda tekniken på elevernas nivå för att det ska bli ett pedagogiskt hjälpmedel 

(Folkesson 2004, s.134). 

 

3. Syfte/frågeställning 

I denna uppsats är det lärarnas förhållningssätt till den tillgängliga tekniken i undervisningen 

som är utgångspunkten. Syftet är att undersöka vad de har för syn på användandet av tekniken 

i undervisningen och hur det påverkar dem i deras undervisning. Eftersom det är läraren som 

formar undervisningen är det läraren som avgör om tekniken ska vara en del av 

undervisningen eller inte. För att få en bild av lärarnas åsikter gentemot användandet av 

tekniken vänder jag mig till Lavaskolan, som ligger söder om Stockholm. De arbetar aktivt 

med teknik i klassrummen och har som mål att det ska finnas en smartboard i varje klassrum. 

Där intervjuade jag tre lärare som arbetar i de yngre åldrarna samt biträdande rektor på 

skolan. För att få en bild av hur lärarna arbetar med tekniken observerar jag dem för att se om 

lärarnas arbetssätt skiljer sig åt när de arbetade med och utan teknik. Genom att göra detta får 

jag en bild av hur lärare arbetar med tekniken i klassrummet och jag kan även se om och hur 

eleverna använder sig av tekniken. 

3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se tekniken ur lärarens perspektiv eftersom det är de som ska lära 

eleverna att använda tekniken. Jag ska lyfta fram vad ett begränsat antal lärare i grundskolans 

yngre åldrar anser om att arbeta med teknik i undervisningen och hur de arbetar med den.  



7 
 

3.2 Frågeställningar 

 Vad anser de lärare som jag har intervjuat på Lavaskolan om att arbeta med den 

tillgängliga tekniken i undervisningen? 

 Enligt läroplanen har eleverna rätt att arbeta med tekniken. Vad innebär det för 

lärarnas undervisningsmetoder?  

 Vad ser dessa lärare för fördelar och nackdelar med att använda sig av den tillgängliga 

tekniken i undervisningen? 

 

För att enklare och tydligare besvara mina frågeställningar har jag använt mig av underfrågor, 

dessa är: Hur använder sig lärarna av tekniken i undervisningen? Vad har lärarna för 

kompetens när det kommer till användandet av tekniken? Vad säger Läroplanen om 

användandet av teknik i undervisningen?  

 

4. Metod och material 

4.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

Magdalene Thomassen är filosof, lektor och psykolog. Hon har skrivit boken Vetenskap, 

kunskap och praxis, och den är en introduktion till vetenskapsteori. Thomassen menar att 

hermeneutiken är en sammansatt tradition av teorier om tolkning och förståelse. Inom den 

hermeneutiska vetenskapen ska en djupare förståelse för ett undersökningsobjekt träda fram 

och generella lagar, som gäller för alla, bortses från. Människor uppfattar saker på olika sätt 

och det leder till att människor ser saker ur olika perspektiv. En undersökning som färgas av 

hermeneutiken är därför kvalitativ, undersökningen går på djupet och får fram vad varje 

person verkligen menar, tycker och känner. Enligt Thomassen har hermeneutiken färgats av 

fenomenologin, det är en vetenskapsfilosofi som innebär att en tolkning görs i det material 

som finns tillgänglig och forskaren använder egna referenser för att tolka. Thomassen menar 

att det viktigaste inom hermeneutiken är att en förståelse för det som utspelar sig framför 

forskaren (Thomassen 2009, s.182).  

Jag har utfört en kvalitativ undersökning och uppsatsens mål är att undersöka hur några 

verksamma lärare i de yngre åldrarna ser på användandet av den tillgängliga tekniken i 

undervisningen och hur de använder den. För att få ett svar på detta har jag intervjuat tre 

lärare på en skola söder om Stockholm. Genom frågeställningarna och underfrågorna ska en 

förståelse för vad lärarna anser om att arbeta med tekniken samt hur de arbetar med denna 
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växa fram. Eftersom uppgiftens syfte är att undersöka vad ett fåtal lärare anser har den 

hermeneutiska teorin valts som forskningsram då den lyfter fram varje respondents åsikt. 

Observationer och intervjuer utfördes på enbart en skola för att lyfta fram lärarnas tankar 

kring tekniken, inte skolans val av satsning eller arbetssätt när det kommer till användandet av 

tekniken i klassrummen.  

4.2 Undersökningen 

Skolan som observationerna och intervjuerna utfördes på valdes för att det är den skola i 

kommunen som har valt att satsa mest på användandet av teknik i undervisningen. De arbetar 

aktivt med Dexter och lärare som har visat intresse har fått gå utbildning i Trageton. I Dexter 

finns samlad information om skolans scheman, uppgifter om elevernas studieplaner, 

utvecklingssamtal/IUP, nationella prov, betyg och frånvaro. Trageton är ett arbetssätt 

framtaget av Arne Trageton som är forskare och pedagog i Norge. Kortfattat innebär 

Tragetons syn på läs- och skrivinlärningen att eleverna ska skriva sig till läsning på datorn, 

eleverna slipper då tragglande med bokstäver som de inte får till och de övar läsning genom 

att läsa texterna de har skrivit på datorn (Trageton, 2007).  

Jag ville utföra mina observationer på en skola där tekniken fanns tillgänglig, så att lärarna 

kunde välja att arbeta med tekniken eller välja att inte arbeta med tekniken. Alla lärare som 

arbetar i de yngre åldrarna fick ett brev i sitt fack med information om uppsatsen samt min 

mailadress för att anmälan intresse om att ställa upp på intervju. När jag hade fått bekräftat 

vilka som ville intervjuas frågade jag om jag fick observera dem under lektionstid för att se 

om, och i så fall vad det är för skillnad i undervisningen när lärare och elever arbetar med och 

utan tekniken i klassrummet. Observationerna utfördes i två olika klasser vid tre olika 

tillfällen, med och utan användandet av teknik. 

4.3 Deltagande observation 

Ann Kristin Larsen är sociolog och lektor på lärarutbildningen i Oslo, hon har skrivit metod 

boken Metod helt enkelt, och i den förklarar hon att det finns två typer av deltagande 

observation, den aktivt deltagande och den passivt deltagande (Larsen 2009, s.90). Jag har 

valt att använda mig av den sistnämnda, passivt deltagande observation, eftersom jag ska 

observera hur andra arbetar med teknik i klassrummet. Den passivt deltagande observationen 

innebär enligt Larsen att observatören observerar en situation utan att delta i den och på så sätt 

koncentrera sig på att beskriva det som utspelar sig (Larsen 2009, s.90). Men självklart blev 

eleverna påverkade av att jag var närvarande i klassrummet. De blev nyfikna och ställde 
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frågor. Under observationerna var jag vad Larsen kallar en närvarande observatör, vilket 

innebär att det är tydligt att jag är där som observatör och jag är deltagande i interaktioner 

som pågår i klassrummet (Larsen 2009, s.92). Det innebär att jag observerade eleverna helt 

öppet och de fick av sin klassföreståndare veta att jag var där för att se hur de arbetar i 

klassrummet.  

4.4 Intervjuer 

Jag hade helst sett att urvalet av informanter varit större, men tyvärr fanns det inte fler som 

hade tid att delta och jag ville hålla mig till lärarna som arbetar i de yngre åldrarna eftersom 

det är de yngre åldrarna jag hade valt som utgångspunkt i min studie.  

Steinar Kvale var professor i pedagogisk psykologi och Svend Brinkmann är professor vid 

Aalborg Universitet med inriktning mot psykologi och kvalitativ metod. De beskriver 

samtalet som ett sätt att ta del av andra människors kunskap och uppfattningar, oavsett om 

samtalet sker under en intervju eller för att lära känna någon. De menar att samtalet under 

intervjun gör att en förståelse för hur någon annan ser och upplever världen växer fram (Kvale 

och Brinkmann 2009, s.15). Detta synsätt återfinner vi i fenomenologin då världen ska förstås 

ur någon annans perspektiv (Thomassen 2009, s.91). Intervjuerna gjorde jag med detta i 

åtanke, att genom intervjuer få en förståelse för hur lärarna ser på den teknik som de har i 

klassrummet. Att de själva skulle beskriva vad de känner och tycker när det kommer till 

teknikens plats i undervisningen. 

Hermeneutiken är, som tidigare nämnt, en kvalitativ forskningstradition, vilket innebär att 

mycket information samlas in från få källor (Thomassen 2009, s.182). Informanterna bestod 

av tre lärare som ingick i samma arbetslag, en klassföreståndare för förstaklass och en 

klassföreståndare för andra klass samt en special lärare som hjälper eleverna i matematik och 

svenska. Den fjärde informanten är biträdande rektor på skolan, för att få en bakgrund till 

varför skolan har valt att arbeta med teknik i klassrummen valde jag att även intervjua en 

person som står för det administrativa på skolan.  

Innan intervjuguiden skrevs gjordes en litteratur- och läroplansgenomgång för att hitta olika 

uppfattningar angående teknikens roll i undervisningen. Återkommande teman i litteraturen 

var lustfyllt lärande, teknikens standard, lärarens kompetens och ett varierat arbetssätt med 

mer tillgängligt material. När jag hade sett dessa teman skrev jag en intervjuguide utifrån 

dessa samt mitt syfte och min frågeställning. (se bilaga)  
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Intervjuguiden kom att bestå av huvudfrågor med underfrågor som jag under intervjuns gång 

bockade av när jag hade fått svar på dem. Jag använde mig av ostrukturerade intervjuer, vilket 

enligt Larsen innebär att informanterna får tala fritt om de ämnen som tas upp och jag som 

intervjuar ska under intervjun styra in samtalet på det jag vill undersöka med hjälp av 

följdfrågor (Larsen 2009, s.84). 

4.5 Resultat och analys 

Efter insamlandet av data, i form av intervjuer och observationer valde jag att se vilka de 

återkommande begreppen var. I genomgång av intervjuerna upptäckte jag att återkommande 

begrepp var kompetens och kunskap, hinder och fördelar, lärande och samarbete samt skolan 

och samhället. Jag valde därför att fortsätta fokusera på dessa begrepp och på så sätt bortse 

från andra begrepp som exempelvis skolans ekonomi. I Vetenskap, kunskap och praxis 

förklaras detta som förväntningshorisont, enligt Thomassen innebär denna att vi väljer att se 

något och utesluta något annat (Thomassen 2009, s.86). Under intervjuerna fokuserade jag på 

att lyssna till allt som sades för att kunna ställa följdfrågor om det skulle behövas. När jag 

gick igenom det insamlade materialet för observationerna la jag fokus vid skillnaderna i 

undervisningen, när de i klassrummet arbetade med och utan teknik. Lärarna och elevernas 

arbetssätt och lärarnas kompetens när det kommer till tekniken som de ska använda sig av. 

Jag riktade på så sätt blicken mot detta och valde då att bortse från andra faktorer, exempelvis 

genus och ämne både när det kom till lärare och elever. Jag valde att även bortse från lärarnas 

ålder då ingen av dem var uppvuxen med datorer utan de har alla i vuxen ålder fått lära sig att 

arbeta med tekniken.  

4.6 Etiska riktlinjer 

Oavsett vad det är för undersökning som verkställs, är alla som medverkar skyddade av 

individskyddskravet, vilket kan delas in i fyra kategorier, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis innebär 

dessa krav att forskaren ska informera de som medverkar i undersökningen om deras uppgift 

och att deltagandet är frivilligt. Personuppgifter skall skyddas och personerna i 

undersökningen har rätt att vara anonyma och alla som ställer upp i undersökningen har rätt 

att veta vad undersökningens mål är, närmare bestämt syftet med undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s.5-14). 

Under mitt första besök på skolan blev informanterna underrättade om syftet med 

undersökningen och att skolan samt alla som ställde upp skulle vara anonyma. Alla 
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informanter blev även innan intervjuerna startade muntligt informerade om att deras 

deltagande är frivilligt samt att de inte behöver svara på frågor de känner sig obekväma med. 

Alla namn i denna uppsats är fingerade för att skydda identiteten på informanter och skola. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet är enligt Larsen giltighet och relevans, hon skriver att det är viktigt att vi samlar in 

information som är relevant för vår undersöknings frågeställning, för att göra detta måste vi 

ställa rätt frågor. Hon menar att det kan vara enklare att få en högre validitet i en 

kvalitativundersökning än i en kvantitativ undersökning, för att genom intervjuer har 

intervjuaren större chans att få ett mer nyanserat svar än i en enkätundersökning. Hon menar 

att detta är eftersom en enkätundersökning inte ger informanten en chans att svara precis vad 

de vill då de måste välja bland några svarsalternativ. Reliabilitet innebär, enligt Larsen, att 

pålitlighet och precision är viktigt att ta hänsyn till i en undersökning. Reliabilitet innebär 

även att informationen behandlas noggrant, forskaren får följaktligen inte blanda ihop 

informanterna eller svaren dessa har gett under intervjun. Larsen säger att en kvantitativ 

undersökning med hög reliabilitet ska kunna utföras av två olika forskare men ändå komma 

fram till samma svar, i en kvalitativ undersökning är det svårare eftersom forskare alltid kan 

tolka ett svar eller en observation på olika sätt (Larsen 2009, s.40-41, 80-81). Exempelvis är 

jag själv för teknik i undervisningen och jag är insatt i hur datorer fungerar, vilket innebär att 

jag ser vissa problem som lärare har med tekniken som små, medan någon med mindre 

erfarenhet av datorer förmodligen kan uppleva samma problem som stort. 

Validiteten i denna undersökning är god, informanterna fick fritt svara på frågorna och 

följdfrågor ställdes när svaret inte gav den informationen som jag behövde. Validiteten hade 

kunnat bli ännu högre om jag hade ställt fler följdfrågor, varit mer insatt i litteraturen samt 

använt mig av fler informanter. Reliabiliteten är också god då mitt insamlade material 

noggrant har kategoriserats och bearbetats för att inte blanda ihop informanterna och deras 

svar.  

 

5. Tidigare forskning 

Skolverket har skrivit en rapport som heter IT-användning och IT-kompetens. Rapporten visar 

att lärare med lite kompetens och dåligt fungerande teknik väljer att arbeta mindre, eller inte 

alls med tekniken i undervisningen. En majoritet av lärarna anser att de har fått utbildning i 

grundläggande datorkunskap, exempelvis ordbehandling och sökande av kunskap på Internet. 
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Men många av lärarna upplever att de behöver kompetensutveckling i hur de ska använda 

tekniken i sitt arbete med eleverna. Lärarna vet inte hur de ska göra tekniken till en del av 

verksamheten. Rapporten visar att många lärare anser att de har grundkunskaper i hur de ska 

använda en dator, men de saknar kunskap i hur kan använda ljud, film och bild för att göra det 

lustfyllt för eleverna. Lärarna beskriver att långa väntetider på support och gamla krånglande 

datorer som brister både i kvalitet och i kvantitet är hinder som står i vägen för användandet 

av tekniken i klassrummet (Skolverket, 2009). Enligt Skolverkets rapport är en av de största 

anledningarna till att lärare inte använder teknik i undervisningen att den krånglar och de vet 

inte hur de ska få den att fungera. Rapporten visar att vissa lärare anser att när eleverna 

arbetar med tekniken så blir de stillasittande och jobbar för självständigt. Det leder till att 

dessa lärare väljer att inte arbeta med tekniken i klassrummet eftersom de vill att eleverna ska 

arbeta tillsammans (Skolverket 2009, s.14-18). Denna rapport är viktig i min undersökning 

eftersom syftet är att lyfta fram lärarens ståndpunkt i tekniken som pedagogiskt verktyg. 

Rapporten visar att om lärare och elever ska kunna använda tekniken i undervisningen så 

måste läraren kunna hantera tekniken. Tekniken måste även fungera och lärarna måste veta 

hur de ska göra om något går fel, annars går hela lektionen åt till att ordna detta. 

Folkesson menar att många lärare vet hur de ska använda en dator när själva ska göra något, 

exempelvis skriva veckobrev, men att de inte vet hur de ska göra för att integrera datorn i 

undervisningen och låta de yngre barnen använda den i undervisningssyfte. Hon menar att det 

saknas motivation till att börja använda datorer i undervisningen när tekniken och 

kompetensen är bristfällig. Folkesson menar att tidigare studier framhåller att tekniken är en 

del av elevernas kultur och att många elever uppfattar tekniken som något kul, vilket leder till 

att många elever arbetar med uppgifterna under en längre tid. Det leder även till att andra 

elever dras till tekniken för att se vad kamraten gör och Folkesson menar att eleverna på så 

sätt lär genom varandra i diskussion och genom att hjälpas åt med uppgifterna (Folkesson, 

2008).  

Mikael Alexandersson är docent, Jonas Linderoth är doktorand och Rigmor Lindö är 

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik i Göteborg. De har skrivit 

Bland barn och datorer, en bok som handlar om hur IKT, det vill säga informations- och 

kommunikationsteknik, kommer in i allt yngre barns liv i förskola och skola. Författarna är på 

olika sätt engagerade i frågor som rör lärande och IKT. De menar att en av fördelarna med att 

använda sig av tekniken i undervisningen är att många barn ser det som ett nöje att utföra en 

uppgift på datorn. Författarna beskriver begreppet edutainment, vilket är en sammanslagning 
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av education och entertainment. Det är läromedel som är framtagna till datorer och tv-spel, för 

att eleven ska kunna ta till sig kunskap på andra sätt än att läsa sig till den. Elever kan genom 

edutainment leka/spela sig till nödvändiga kunskaper och dessa programvaror beskrivs ofta 

som kommande generationers huvudsakliga läromedel (Alexandersson, Linderoth & Lindö 

2001, s.23-24). De anser även att lärare måste ha rätt kompetens för att genom, eller med 

hjälp av tekniken skapa pedagogiska förutsättningar för att eleverna ska kunna lära sig något. 

Det handlar inte bara om att förmedla, lärarna måste välja hur och vad som ska förmedlas. 

Författarna menar att tekniken i sig inte kommer att bygga på elevernas kunskaper, det är hur 

läraren använder tekniken som är betydelsefullt (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001, 

s.5, 14-15). Eftersom vi omger oss med teknik så kommer barnen i kontakt med tekniken 

redan i unga år, vilket leder till att det blir en naturlig del av deras vardag. När skolan inför 

teknik i undervisningen är det därför inget nytt för eleverna, men det kan bli svårt att hantera 

för lärare som inte har kunskap i hur tekniken används.  

Ulla Riis menar i IT i skolan mellan vision och praktik, att eleverna har rätt att lära sig att 

använda den teknik som har en så stor plats i dagens samhälle. Hon menar att tekniken är och 

kommer att fortsätta vara en del av vår vardag, den kommer inte att försvinna och därför 

behövs kunskap i hur den används. Hon poängterar att det är inte bara att köpa in tekniken, 

den måste även underhållas, teknisk support måste finnas tillgänglig och lärarna måste få den 

kompetensutvecklingen som behövs. Riis menar att lärarna står inför en enorm uppgift när det 

handlar om att ta till sig den nya tekniken, hitta information att använda i sin undervisning och 

kunskap i hur tekniken omvandlas från ett administrativt verktyg till ett pedagogiskt verktyg. 

Datorer som inte fungerar, krånglar eller är omöjlig att förstå sig på, både för både lärare och 

elever är slöseri med tid enligt Riis. Hon menar att skolan är en plats för olika sorters lärande 

och att elever har rätt att genom olika metoder inhämta kunskap. Hon menar även att tekniken 

kan göra det lättare för lärare och elever att hitta uppdaterad information eftersom exempelvis 

Internet uppdateras oftare än vad skolan köper in nya böcker (Riis, 2000). Med uppdaterad 

information menas gällande information. När ett land får nya gränser eller städer försvinner, 

kostar en ny karta för ett klassrum mycket pengar, tar tid att beställa och att installera. Finns 

det tillgång till en smartboard i klassrummet går det att hitta en giltig karta på Internet och 

arbeta med den på smartboarden eller skriva ut den på papper och ge till eleverna.  

Jan Hylén har lång erfarenhet av att arbeta med IT i skolan. Han har i Digitala lärresurser 

skrivit att det inte bara är viktigt att tekniken finns på plats och är tillgänglig för lärare och 

elever, lärare måste även ha den kompetens som krävs för att använda materialet på ett 
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utvecklande och pedagogiskt sätt i klassrummet. Han menar att datorer och smartboards inte 

ska ersätta vanligt material som används i klassrummen, såsom papper, penna och böcker, 

utan tekniken ska finnas där som ett komplement. Tekniken ska finnas i klassrummen för att 

eleverna ska kunna utvecklas och ha tillgång till ännu ett material (Hylén 2007, s.4).  

 Leif Strandberg är legitimerad psykolog och har under många år arbetat med skolpsykologi 

och skolutveckling. I Vygotskij i praktiken förklarar han några av grundbegreppen i 

Vygotskijs kulturhistoriska teori. En av sakerna Strandberg lyfter fram är hur vuxna blir 

oroliga när barn sitter framför datorer och tar ”genvägar” till lärandet. Han menar att när barn 

som inte har lärt sig att läsa, klarar av att lösa uppgifter som kräver både textavkodning och 

grundkunskaper i engelska ses det som fusk eller att de gissar sig fram. Strandberg menar att 

vissa lärare kan bli oroliga när elever hoppar över deras vägledning och löser uppgiften 

tillsammans med en kamrat, istället för att rådfråga dem. Anledningen till att eleven ber en 

kamrat om hjälp, är enligt Strandberg, att läraren inte alltid kan hjälpa eleven. Strandberg 

förmodar att barn ofta får sitta själv vid datorn och testa sig fram utan att en vuxen lägger sig 

i, för att den vuxne många gånger inte kan hjälpa dem (Strandberg, 2006). För att undvika att 

elever blir sittande utan hjälp vid tekniken krävs det lärare med kompetens som kan vägleda 

dem i undervisningen. Läraren har det yttersta ansvaret för att skapa en pedagogisk situation 

för eleven, det är inte tekniken i sig som ska undervisa eleven, den ska enbart agera stöd och 

material.  

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi och har i Boken om pedagogerna skrivit ett 

kapitel som heter L. S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. Enligt Säljö anser 

Vygotskij att lärandet sker både i den vardagliga miljön och i skolans miljö. Förskolan och 

skolan är institutioner som skapar tillfällen för människor att lära sig saker på ett annat sätt än 

det som finns tillgängligt i vardagen (Säljö 2005, s.124-125). Fördelen med att många elever 

använder tekniken i vardagen är att de lär sig att hantera den och många använder tekniken 

som en källa till nöje. Att i undervisningen använda sig av något som eleverna finner ett nöje i 

kan leda till att eleverna koncentrerar sig på uppgifterna för att lösa dem och komma till nästa 

uppgift, precis som de gör i ett spel.  

Roger Säljö har även skrivit en artikel för det Pedagogiska magasinet och han anser att det 

krävs en omorganisering i våra skolor och i våra utbildningar. Säljö menar att samhället 

förändras av den ständigt ökande tekniken och informationen som vi varje dag, i en enorm 

utsträckning, möter. Han menar att Internet, radio, tv och andra medier ständigt ger oss ny 
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information och i dagens samhälle krävs därför andra kunskaper, instinkter och färdigheter, än 

de som krävdes innan teknikens framfart. För att kunna bli en del av det moderna samhället 

behöver vuxna och barn kunskaper i hur information sållas och i hur tekniken ska användas 

(Säljö 2009, s.23-25).  

Gunnar Sundgren har skrivit kapitlet John Dewey – reformpedagog för vår tid? i Boken om 

pedagogerna. Dewey förespråkar enligt Sundgren inlärningsmetoder där barnens egna 

intressen och behov fungerar som en grund för undervisningen. Lärandet måste vara 

meningsfullt för eleverna och de ska förstå varför och vad de lär sig. Enligt Sundgren menar 

Dewey att det elever lär sig i hemmet och i skolan ska kunna återkopplas till varandra för att 

ge en djupare förståelse. För Dewey är det, enligt Sundgren, viktigt att eleverna lär sig för att 

kunna komma ut i samhället och fungera både socialt och kunskapsmässigt (Sundgren 2005, 

s.79).  

 

6. Teoretisk ram 

Staffan Selander är professor i didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. I 

boken Design för lärande menar han att Vygotskij och Dewey var med och skapade de 

normer som råder i dagens skolor. De skapade enligt Selander olika mönster och olika sätt att 

se på lärande. Selander menar att de även gav oss ett nytt sätt att samla in material under 

observationer och nya sätt att studera lärande. Selander anser att de än idag är betydelsefulla 

informationskällor när det kommer till att behandla frågor som rör undervisning och lärande i 

dagens samhälle. Han menar att både Vygotskij och Dewey är en viktig del i 

lärarutbildningarnas litteratur eftersom deras teorier fortfarande passar in i dagens samhälle 

(Selander 2008, s.33).   

Genom litteraturen har de centrala begreppen vuxit fram i samspel med mitt empiriska 

material, närmare bestämt mina intervjuer och observationer. De centrala begreppen angående 

användandet av tekniken i undervisningen är: kompetens och kunskap, för- och nackdelar, 

lärande och samarbete samt skolan och samhället.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö menar att Lev Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas sociokulturell eftersom han ser 

omgivningen som avgörande för individens utveckling. Vygotskij anser enligt Säljö att 

språket och kommunikationen är viktiga redskap för individens lärande och utveckling. Det 
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sociokulturella perspektivet innebär att någon med mer kompetens hjälper någon med mindre 

kompetens att lösa en uppgift. Målet är att personen med mindre kompetens tillslut kan lösa 

uppgiften själv, då har denna nått fram till nästa utvecklingszon (Säljö 2005, s.116-117, 122). 

Ur det sociokulturella perspektivet kommer jag att använda mig av Vygotskijs 

utvecklingszoner samt vikten av samlärande, det vill säga att elever lär tillsammans med 

andra.  

6.2 Pragmatism 

Ur Deweys pragmatiska perspektiv har jag valt att använda mig av hans syn på att elever ska 

lära för framtiden. Det eleverna lär sig ska de ha nytta av i vardagen och undervisningen ska 

anpassas efter elevernas behov och utgå från deras intressen. Det sociokulturella perspektivet 

har mycket gemensamt med pragmatismen, exempelvis synen på att människor lär i samspel 

med andra. Han menar att John Deweys pedagogiska filosofi är tydlig i dagens skolor 

eftersom lärandet ska ske utifrån elevernas behov och intressen. Enligt ett pragmatiskt 

perspektiv ska lärandet ske för framtiden inte bara för här och nu. Enligt Sundgren anser 

Dewey att när samhället utvecklas, måste skolan utvecklas och inte hålla kvar vid gamla 

traditioner (Sundgren 2005, s.84-86). Ett pragmatiskt perspektiv är viktigt för denna uppsats 

eftersom vikten av att lärarna anpassar elevernas undervisning efter deras behov lyfts fram. 

När barnen blir vuxna och kommer ut i samhället ska de ha de kunskaper som gör att de klarar 

av att leva ett aktivt liv i samhället.    

Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av tillgång till någon annans kompetens, det är 

även viktigt se hur eleverna lär tillsammans med andra. Det pragmatiska perspektivet lyfter 

fram hur viktigt det är att elever får kunskaper för livet efter skolan, men även hur viktigt det 

är att lärandet blir lustfyllt. Både Vygotskij och Dewey har satt sina spår i dagens läroplaner, 

Vygotskij har lyft fram vikten av att låta elever arbeta och lära tillsammans medan Dewey 

förde fram idén om att undervisningen ska utgå från elevernas intressen. I denna 

undersökning lyfts det många gånger fram att eleverna ofta arbetar tillsammans genom 

tekniken och att de finner ett nöje i att få använda sig av den. 

6.3 Kompetens och kunskap 

Dewey växer upp under en tid då samhället går från att vara ett bondesamhälle till att bli ett 

industrisamhälle. Samtidigt blir immigrationen till USA stor och människor med olika 

bakgrunder och olika språk ska leva och arbeta i samma samhälle. Enligt Selander är detta 

anledningen till att Dewey ser behovet av att lärandet anpassas till den kompetens och de 
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kunskaper landets medborgare behöver. Enligt Selander ser Dewey utbildningssystemets 

uppgift som dubbel, kompetenta och kunniga personer ska formas men samtidigt ska goda 

medborgare fostras (Selander 2008, s.31-32).  

Enligt Strandberg är social kompetens ett viktigt begrepp för Vygotskij. Strandberg menar att 

Vygotskij ser socialkompetens som något mer än människors kunskap i hur de ska bete sig i 

sociala sammanhang. Vygotskij ser enligt Strandberg socialkompetens som något människor 

använder sig av för att lära genom andra människor via tal och samspel, detta är enligt 

Vygotskij grundläggande för barns utveckling (Strandberg 2006, s.47). Säljö förklarar att 

Vygotskijs utvecklingszoner innebär att en elev, med hjälp av en vuxen eller en elev med mer 

kunskap eller kompetens, kan utföra uppgifter som eleven annars inte klarar av. Läraren eller 

den mer erfarna eleven hjälper till att bygga en bro mellan befintlig kunskap och kunskap på 

en högre nivå. När eleven sen klarar av att själv utföra uppgiften har han eller hon uppnått en 

större kompetens och kommit in i nästa utvecklingszon (Säljö 2005, s.122).  

Samhället förändras ständigt och i dagsläget har vi behov av annan kunskap och annan 

kompetens än för bara 50 år sedan. Skolverket menar att lärarna behöver kunskap och 

kompetens i hur tekniken ska användas i undervisningen, eftersom lärare med högre 

kunskaper inom tekniken använder den mer än lärare med låg kunskap (Skolverket, 2009).   

Terese Stenfors-Hayes är lärare på DSV, Institutionen för Data- och systemvetenskap. Enligt 

henne uppnås kunskap genom erfarenheter och upplevelser och kompetens uppstår i sin tur 

när kunskaperna används till att lösa en specifik situation så effektivt som möjligt. (Stenfors-

Hayes, 2003) Hennes definition av kunskap och kompetens är övergripande för denna 

uppsats.  

6.5 Lärande och samarbete  

Enligt Säljö anser Vygotskij att människan är en social varelse som genom sina erfarenheter 

och kunskaper tar till sig nya saker, skapar och utvecklas i samspel med andra människor 

(Säljö 2005, s.111). Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö blir barns samlärande mer 

och mer uppmärksammat i förskola och skola. De menar att samlärande är olika 

samarbetssituationer där barnen jobbar två och två eller i grupp för att lära av varandra. 

Barnen i grupperna kan vara indelade i olika kunskapsnivåer så att en elev får vara expert och 

den andra novis eller så ligger barnen på samma nivå och ska då tillsammans lösa en uppgift 

(Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001, s.72-73).  
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Eva Svärdemo-Åberg är universitetslektor/studierektor och arbetar vid institutionen för 

didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Hon har i Didaktisk design i 

digital miljö skrivit att elever som arbetar tillsammans framför datorer ofta delar på ansvar, 

hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper till varandra. Hon menar att när eleverna 

får i uppgift att instruera och hjälpa varandra blir de delaktiga i varandras arbeten och på så 

sätt engagerade i varandras arbeten (Svärdemo-Åberg 2009, s.76-79). Dewey anser, enligt 

Sundgren, att eleverna i skolan bör få utbyta idéer med varandra, interagera med varandra och 

hjälpa varandra. Enligt Sundgren anser Dewey att eleverna då får lära sig att tillsammans ta 

sig mot ett gemensamt mål, istället för att alla sitter var för sig och konkurrerar med varandra. 

Dewey menar, enligt Sundgren, att skolan genom artificiell ordning ger eleven problem att 

utveckla sina sociala kunskaper när de ständigt blir disciplinerade att konkurrera med 

varandra istället för att hjälpa varandra (Sundgren 2005, s.87). Tekniken som finns på många 

av dagens skolor möjliggör den typen av lärande som Dewey talar om.  

Avsikten med att belysa begreppet lärande är för att visa att det finns olika vägar till lärande 

och samarbete belyser att elever kan inhämta kunskap från andra elever, inte bara från läraren.  

6.6 Skolan och samhället 

Sundgren menar att Dewey starkt motsätter sig idén om att skolan ska vara en plats skyddad 

från omvärlden. Enligt Sundgren vill han istället att skolan ska vara en del av samhället och 

att ett samspel mellan skola och samhälle är viktigt för att ge eleverna en pedagogisk 

utbildning. Enligt Sundgren anser Dewey att skolan måste följa med i samhällets förändring, 

när samhället förändras måste även skolan göra det (Sundgren 2005, s.84-85). Enligt 

Sundgren ifrågasätter Dewey hur elever ska kunna bli en del av det stora samhället och en del 

av gemenskapen när de undervisas i en institution som inte speglar samhället. Han menar, 

enligt Sundgren, att skolan måste främja individens självständighet och reflektionsförmåga för 

att de ska kunna bidra till samhällets gemenskap. Enligt Sundgren menar Dewey att det som 

är avgörande för skolans framgång, är huruvida den utgår från någonting som står eleven 

nära. Dewey anser enligt Sundgren att varje enskild individ i skolan måste få växa och 

utvecklas till en självständig människa för att kunna forma ett rättvist och demokratiskt 

samhälle (Sundgren 2005, s.95-96). 

Strandberg förmodar att Vygotskijs tänkande ännu en gång är modernt och aktuellt i dagens 

läroplaner för att globalisering, informationsteknik och demokrati har förändrat människors 

sätt att se på världen. Strandberg menar att vi kommer i kontakt med omvärlden på ett helt 
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annat sätt idag än innan tekniken slog igenom. Enligt Strandberg ska skolan tillgodose elever 

med den kompetens som behövs för att eleverna ska uppmuntras till att vidareutvecklas och ta 

in kunskap som behövs för att vara en fungerande del av samhället (Strandberg 2005, s.197-

198).  

Sundgren menar att det inte är möjligt att enbart lära genom den egna erfarenheten, dagens 

samhälle är för tekniskt och komplext. Han menar emellertid att skolan inte har monopol på 

lärandet och att lärare måste ta tillvara på elevernas omvärldsförståelse, det vill säga de 

kunskaper eleverna tar med sig hemifrån. Han menar att Dewey vill ha en skola som ger 

eleverna möjlighet att i framtiden leva ett bra liv, både på arbetsplatsen och under fritiden. 

Dewey anser att skolan inte enbart ska lära eleverna det som står i böckerna, utan även lära 

dem att tänka praktiskt och få eleverna att bli kloka medborgare (Sundgren 2005, s.104). 

Både ur ett sociokulturellt- och ur ett pragmatisktperspektiv ska skolan fungera som en 

förberedelse för samhället. Skolan och samhället tas upp för att de båda har förändrats och 

kommer att fortsätta att förändras. Det som bör belysas är att de båda måste utvecklas i takt. 

Skolan måste ge elever de kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle och 

undervisningen måste utgå från elevernas intressen och kunskaper.  

 

7. Resultat/Analys 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av platsen och respondenterna för att läsaren ska få en 

kort insikt i skolans miljö och respondenternas bakgrund. Intervjuerna och observationerna 

redovisas sedan under följande teman; kompetens och kunskap, lärande och samarbete, skolan 

och samhället samt fördelar och nackdelar med tekniken i klassrummet. 

7.1 Respondenter 

Jag har intervjuat fyra respondenter, biträdande rektor Filip, klassföreståndarna Sofia och 

Andreas samt special läraren Siv. Sofia och Andreas har arbetat som lärare under flera år och 

de arbetar i två olika klasser med elever i skolår ett respektive två. Siv är special lärare i 

matematik och svenska. Siv har också flera års erfarenhet av läraryrket och arbetar nu med att 

hjälpa elever som har problem i ämnena matematik och svenska. Dessa lärare har inte lika 

mycket kunskap eller kompetens när det kommer till användandet av tekniken och de 

använder den på olika sätt i klassrummen. Andreas är den lärare som har fått mest 

kompetensutveckling när det kommer till användandet av datorer och smartboard i 
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undervisningen. Sofia har inte haft tillgång till smartboarden lika länge som Andreas och har 

inte gått någon utbildning i användandet av smartboard. Sofia har däremot, till skillnad från 

Andreas, en utbildning i Trageton. Siv arbetar inte som klassföreståndare, men hon har ett 

eget klassrum och dit kommer elever från olika klasser för att ha lektion. I sitt klassrum har 

Siv inte tillgång till en smartboard och hon anser att hon ändå inte har tid att använda den 

eftersom hon har så korta pass med eleverna. Hon har en stationär dator i sitt klassrum som 

hon ofta använder för att spela in elever som har problem med läsningen.  

Respondent fyra, Filip, är skolans biträdande rektor sedan 15 månader tillbaka. Han 

intervjuades för att få en bakgrund till skolans satsning på teknik i klassrummen, ur ett 

administrativt perspektiv. 

7.2 Institutionen 

De fyra respondenterna arbetar på Lavaskolan som ligger i en kommun med ca 26 000 

invånare enligt kommunens hemsida. Skolan är en F-9 skola och särskola 1-10. Enligt skolans 

hemsida är den tekniska kompetensen en aktuell fråga som de har valt att utveckla och arbeta 

med.  

7.3 Kompetens och kunskap  

Andreas har en utbildning i vad smartboarden kan användas till och hur den hanteras. 

Smartboarden sitter i hans klassrum sedan ett år tillbaka och han säger att han fortfarande 

testar sig fram för att lära sig nya saker. I sitt klassrum har han, förutom smartboarden med 

tillhörande projektor, en stationär dator med samma program som smartboarden. Han 

använder sig av tekniken i alla ämnen och ser den som en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. Sofia arbetar, till skillnad från Andreas, med datorerna under schemalagda 

tillfällen tre gånger i veckan. Hon har tillgång till fem bärbara datorer i sitt klassrum och hon 

låter eleverna arbeta två och två vid dem när hon har halvklass. Sofia har även hon en 

smartboard, den är kopplad till hennes egen arbetsdator och via den visar hon eleverna hur de 

ska börja varje lektion vid datorerna. Hon visar hur de öppnar ett dokument, vart de ska skriva 

namn och hur eleverna ska spara. Sofia berättar att hon själv är nybörjare på datorer och att 

hon vill ha hjälp från någon som redan kan för att skynda på sin egen inlärning. 

I en artikel ur Pedagogiska magasinet skriver Säljö att tekniken gör att den som växer upp 

idag växer upp i en värld som snabbt förändras till skillnad från en långsammare skriftlig 

värld. Han anser att vardagen förändras och ifrågasätter vilka kunskaper och färdigheter som 

ska prioriteras i denna digitala miljö och att okunskap sätter käppar i hjulen för införandet av 
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teknik i klassrummen (Säljö 2009, s.23-24). Sofia berättar att hon känner sig som en analfabet 

när det kommer till användandet av datorer eftersom hon inte har någon ordentlig vana av att 

använda sig av dem. Hon berättar att hon inte hade någon dator under sin uppväxt och hon 

säger att hon fick lära sig att använda programmet Word när hon skrev sin c-uppsats under sin 

lärarutbildning. Andreas ser sig själv som kompetent när det kommer till användandet av 

tekniken, han vet hur han ska använda tekniken och vad han ska låta eleverna använda 

tekniken till. Han anser att han behärska dator och smartboard ganska bra, han testar sig fram 

och är inte rädd för att göra fel. Om det är något han undrar eller saknar kunskap i berättar han 

att han vänder sig till datorteket för att få hjälp. Datorteket är en organisation i kommunen där 

det finns personal som är kunnig i hur datorn och smartboarden kan användas i 

undervisningen. 

Kompetensen i användandet av tekniken i undervisningen skiljer sig kraftigt åt mellan 

Andreas och Sofia, vilket innebär att de arbetar väldigt olika med tekniken som finns 

tillgänglig i deras klassrum. Andreas har mer utbildning i användandet av tekniken och 

använder den dagligen i alla ämnen. Sofia utrycker en rädsla för att testa sig fram och en 

osäkerhet över att någonting ska gå fel, vilket leder till att hon låter bli att försöka. Andreas 

säger att lärare måste testa sig fram för att kunna hantera smartboarden och han har gjort det 

sen han fick in den i klassrummet. Han berättar att han fortfarande inte har hunnit testa allting 

på den eftersom det finns så många möjligheter med den. Att de arbetar så olika beror på att 

de inte har lika mycket kunskap och kompetens när det kommer till hur tekniken ska 

användas. De har även olika tillgång till tekniken och den ena är rädd för att testa medan den 

andra testar sig fram. Siv arbetar inte som klassföreståndare och har därför inte har lika många 

timmar med samma elever. Hon har enbart en stationär dator i sitt klassrum, men hon känner 

ingen osäkerhet i användandet av denna. Hon berättar att hennes kunskaper kommer från 

användandet av datorn i hemmet. Siv har valt att bara arbeta med datorn när hon hjälper 

eleverna med svenskan men hon har några extrauppgifter i matematik som hon kan skriva ut 

från datorn. 

Sofia har endast haft tillgång till tekniken i klassrummet sedan mitten av september detta år, 

medan Andreas har haft tillgång till tekniken sedan ett år tillbaka. Under hela det året har han 

testat sig fram för att hitta nya sätt att utnyttja tekniken på. Andreas säger att han ändå inte 

kan allt eftersom användningsområdet är så pass stort. Vidare berättar Andreas att han har en 

utbildning i smartboard som lärarna på skolan fick ett erbjudande om att gå, tyvärr hade de 

inte tillgång till smartboarden under denna period, då dessa kom först senare. Även Sofia 
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berättar om denna utbildning men hon valde att inte gå den. Hon valde att inte gå utbildningen 

eftersom hon då inte hade tillgång till en smartboard, vilket hon ville ha för att kunna testa det 

hon lärt sig. Hon berättar att hon ville gå utbildningen när hon väl hade tillgång till 

smartboarden, men utbildningen har inte återkommit sedan hon fick sin smartboard. Eftersom 

hon ännu inte har gått utbildningen har hon gått miste om en stor del av den kunskap och 

kompetens som Andreas fick under utbildningen. 

Biträdande rektor Filip berättar att det är flera lärare som känner som Sofia, en osäkerhet inför 

att gå en utbildning som är för något de inte har tillgång till. Filip lyfter dock fram att det är 

väldigt svårt att få utbildningar och fortbildningar att passa in i alla lärares scheman. Han har 

en förståelse för lärarnas reservation när de känner att de har ont om tid och då ifrågasätter 

varför de ska gå en utbildning när de inte har tekniken. Samtidigt ifrågasätter han varför 

tekniken ska installeras när lärarna inte har någon utbildning i att använda den.  

Alla respondenter har insett vikten av att teknik, kunskap och kompetens måste gå hand i 

hand med varandra. Hylén anser att det inte bara är att satsa pengar på att tekniken kommer in 

i klassrummen, lika viktigt är det att tekniken anpassas efter klassrummet och eleverna. Han 

understryker även vikten av att lärarna måste få chansen att lära sig tekniken så att det blir ett 

komplement till övrigt material som behövs i ett klassrum (Hylén 2007 s.4). 

Alla tre lärare säger att de vill ha vidareutbildning. Sofia och Siv berättar att de behärskar 

tekniken i det som de använder tekniken till, men de vill ha mer kunskap för att smidigare och 

snabbare kunna använda sig av denna. Sofia säger att hon vill lära sig mer för att kunna 

använda tekniken till mer än det hon gör nu. Hon berättar att hon förmodligen kommer att 

använda tekniken mer när hon har större kunskaper i hur hon ska och kan använda den. 

Andreas anser att han aldrig kommer att blir fullärd, det finns alltid plats för förbättring och 

vidareutveckling. Han säger att han exempelvis inte kan laga datorn om den går sönder och 

supporten är inte alltid så snabb att komma och laga det som är trasigt. 

Även Sofia lyfter fram att hon saknar kompetens för att kunna hantera situationer som går fel. 

Som exempel berättar hon om en elev som lyckades vända ett Word dokument upp och ned. 

Sofia hade då ingen aning om hur hon skulle få dokumentet tillbaka till originalet. Hon 

berättar att alla problem som uppstår med datorerna tar tid att lösa och som lärare har hon inte 

tid att enbart ägna sig åt en dator en halv lektion. Hon lyfter även fram att tekniken har brister, 

datorerna laddas ur, de börjar inte ladda och de fungerar inte som de ska. Både Hon och Siv 
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berättar att de inte har några kunskaper alls i hur datorerna fungerar. De vet inte hur lång tid 

det tar innan batteriet laddar ur eller vad de kan göra om en dator krånglar. 

Filip berättar att supporten för tekniken på skolan har ett stort arbetsområde och inte hinner 

komma till dem så fort någonting går sönder. Han berättar vidare att skolan ska satsa på 

utbildning som går ut på att några lärare på skolan ska lära sig att lära andra hantera tekniken. 

Han ser det som en investering för arbetslagen, att ha någon med mycket kunskap som kan 

lära och hjälpa sina medarbetare. Det betyder att de slipper ringa in någon varje gång något 

krånglar och lärarna kommer att få mer kompetens i hur tekniken ska hanteras. Filip vill få in 

det samlärande som Vygotskij talar om, att människor lär genom andras kunskaper. 

Riis anser att när skolan ställs inför utvecklingsuppgifter, exempelvis att få skolan att bli en 

del av IT-världen, så är den enklaste delen att köpa in tekniken. Det är emellertid inte det enda 

som behövs. Lärarna måste få den kompetensen som behövs för att kunna förmedla sina 

kunskaper till eleverna genom tekniken. Lärarna behöver också kunskap i hur de kan hjälpa 

sina elever i användandet av tekniken. Riis poängterar att även det enklaste 

ordbehandlingsprogram kräver en bakomliggande förståelse för logiken i programmet och att 

sökandet efter uppdaterad information samt användandet av informationen kräver en hel del 

av individen i skolan (Riis 2000, s.23). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen och kompetensen viktig, både för eleven och 

för läraren, när det kommer till att förmedla kunskap. Men för att lärarna ska få den 

kompetens som krävs så behövs utbildning och tid. I lärarens jobb ingår det inte att kunna 

felsöka och laga den teknik som har gått sönder, därför måste skolan ha tillgång till en 

fungerande supportgrupp utan allt för långa väntetider. Krånglande teknik gör ingen nytta, 

varken för lärare eller för elever. Alexandersson, Linderoth och Lindö menar att tekniken i sig 

inte ger någon positiv inverkan på undervisningen, det är hur lärarna använder sig av tekniken 

som är det avgörande. De menar att det inte bara att köpa in teknik, placera den i 

klassrummen och hoppas på att eleverna ska ta till sig de kunskaper som tekniken kan 

erbjuda. Det är inte tekniken som ska undervisa eleverna, det är lärarens uppgift 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2005, s.15).  

7.4 Lärande och samarbete 

Olika vägar till lärande och samarbete togs upp i litteraturen som en av de positiva aspekterna 

för att arbeta med tekniken i klassrummet. Men även att eleverna hjälper varandra att komma 

fram till det rätta svaret. Genom intervjuerna får jag dessutom reda på att lärarna då hinner 
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hjälpa de elever som verkligen behöver hjälp och undervisningen blir lättare att 

individanpassa.  

Andreas har inte tillgång till så många datorer som Sofia i sitt klassrum, vilket innebär att han 

inte kan arbeta med många elever vid datorer samtidigt. Men till skillnad från Sofia låter han 

eleverna använder smartboarden som en gemensam arbetsplats. Han berättar att eleverna 

nästintill alltid arbetar tillsammans framför smartboarden och att även kamraterna som inte 

står framme vid smartboarden brukar sitta och titta dit. Andreas anser att det är bättre att en 

elev som inte kan hålla koncentrationen och arbeta i boken, tittar på hur kamraterna löser ett 

problem vid smartboarden, än sitter och tittar ut genom fönstret eller stör den som sitter intill. 

Vilket går att koppla till Vygotskijs samlärande, att eleverna tar del av varandras kunskaper 

och använder de kunskaperna för att lösa sina uppgifter. 

Andreas berättar att vid smartboarden kan eleverna jobba med vilket ämne som helst och ett 

vanligt ämne är matematiken. Under mina observationer var projektorn tyvärr trasig men jag 

observerade istället två elever, en pojke och en flicka, som satt och arbetade tillsammans 

framför datorn, i samma program som används till smartboarden. Programmet, eller spelet, 

som eleverna använder sig mest av heter ”Hälften eller dubbelt”. På skärmen står ordet hälften 

eller dubbelt högst upp och under rubriken finns flera kort med tal på. Är rubriken hälften, ska 

eleverna räkna ut vad halva summan av det tal som står på kortet är, säga det till sin kamrat 

och sen klicka på kortet. Kortet roterar då och visar det rätta svaret, på så sätt får eleven reda 

på om de har rätt eller fel. När jag observerar eleverna vid datorn hör jag att eleverna 

diskuterar vad de ska arbeta med. När de är inne i ett program eller spel som den ena eleven 

inte förstår så förklarar den andra eleven hur uppgiften ska lösas. När de spelar ”Hälften eller 

dubbelt” löser pojken snabbt de dubbla talen som han ser på korten. Han förklarar att dubbelt 

av sju, är sju plus sju och det är fjorton. Flickan har större problem att veta vad svaret är och 

hon har inte helt klart för sig vad hälften och dubbelt innebär. När hon säger att dubbelt av två 

är ett säger pojken att det inte stämmer. Men istället för att säga vad svaret är säger han åt 

flickan att tänka på två plus två för att det ska bli dubbelt. När eleverna byter till hälften 

istället för dubbelt, hör jag att de inte längre berättar hur de tänker. Pojken klarar av att räkna 

ut vad hälften av tolv är och han säger att hälften av tolv är sex. När det är flickans tur låter 

det som om hon har problem att veta hur hon ska tänka. Hon fnittrar och säger att hälften av 

åtta är sexton. Hon tänker fortfarande på dubbelt och adderar talet med sig självt för att 

komma fram till svaret. Pojken säger att det inte stämmer, men istället för att förklara hur hon 
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ska tänka för att lösa uppgiften, som han gjorde när de spelade dubbelt, säger pojken att hon 

ska tänka på åtta minus fyra, men inte varför hon ska tänka så.  

Under den halvtimme som jag observerar eleverna ser jag Andreas tre gånger. Han frågar 

eleverna om allt går bra och om de behöver någon hjälp. Vid ett av tillfällena frågar eleverna 

hur de ska spela ett av spelen, Andreas förklarar snabbt hur de ska göra och eleverna klarar 

sig sedan själva. Andreas förklarar under intervjun att både lärare och elever tjänar på att 

kunna sätta barnen på olika stationer, exempelvis framför datorn. Han berättar att framför 

datorn klarar sig eleverna oftast själv när de har en kompis bredvid sig. Han får genom att 

placera ut eleverna på stationer, en mindre elevgrupp och hinner ge fler elever den hjälp de 

behöver. 

Under observationerna ser jag skillnader i lärarnas och elevernas arbetssätt i olika situationer. 

Vid datorn klar eleverna sig själva, tar gemensamma beslut om vad som ska göras härnäst och 

tar hjälp av varandra. När eleverna sitter i klassrummet är det inte många elever som frågar 

sin bänkkamrat om hjälp utan de frågar varandra om svaret eller så går de och frågar Andreas 

vad och hur de ska göra, även om han sitter och läser med en annan elev.  

Strandberg tolkar Vygotskijs tankar om samspel som ett tillfälle för eleverna att utvecklas 

tillsammans, genom varandras kunskaper. Genom språket får eleverna tillgång till mer och 

större kunskap, som de i sin tur kan använda för att lösa uppgifter (Strandberg 2006, s.48). I 

ett klassrum finns det elever med olika kunskaper, de kan hjälpa varandra och förklara för 

varandra, om de ber varandra om hjälp. Men under observationerna kan jag, som tidigare 

nämnt, se att eleverna i klassrummet till stor del söker lärarens hjälp och bekräftelse på att de 

har utfört uppgiften rätt och bra, inte varandras. När en uppgift är löst i boken går eleverna 

åter till läraren och frågar vad de ska göra härnäst, istället för att fråga den som sitter bredvid. 

När eleven är klar, eller stöter på ett problem som gör att de inte kan lösa uppgiften och inte 

får någon hjälp, tappar de koncentrationen. De går och pratar med klasskamrater som håller 

på med sina uppgifter, de sitter och tittar ut genom fönstren samt börjar vandra omkring i 

klassrummet. När eleverna arbetar med böckerna existerar inte samma samspel mellan 

eleverna som när de arbetar med tekniken. Framför datorn arbetar eleverna jag observerar 

tillsammans, de diskuterar och hjälper varandra, medan de tidigare i klassrummet endast sökte 

lärarens hjälp. 

Eleverna arbetar inte bara gemensamt när de arbetar med tekniken, utan lärarna vill att 

eleverna ska få arbeta tillsammans och skapar därför tillfällen för detta. Under en av mina 
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observationer så har två klasser gemensam matematik. Det är två halvklasser och tre lärare 

samt jag själv i klassrummet. Lektionen skulle egentligen ha hållits ute, där det finns mer 

plats, men vädret gör att de är i ett av klassrummen. Lektionen börjar med att Andreas ber 

eleverna att ställa sig i en cirkel för upprop. När uppropet är avklarat tar Siv ta över. Hon går 

in i ringen och säger till eleverna att de ska gissa vad hon gör. Hon börjar med att hålla upp ett 

finger och ställa sig på ett ben. Sen håller hon upp tre fingrar och står med fötterna och ena 

handen i golvet. Efter några fler exempel går hon ut i ringen och frågar eleverna vad hon hade 

gjort. Efter att flera elever har svarat kommer någon till slut på att hon höll upp samma tal 

som hon hade kroppsdelar på marken. Efter att eleverna listat ut vad hon gjorde säger Siv att 

hon nu ska säga ett tal och eleverna ska få hitta på olika sätt att ha olika antal kroppsdelar på 

marken. När hon säger ett så löser eleverna uppgiften på olika sätt, vissa genom att titta på 

andra, några genom att göra som läraren gjorde och andra elever försöker komma på så 

extrema lösningar som möjligt. Exempelvis så lägger sig en elev på bänken och hänger ned 

mot golvet så att bara huvudet är i golvet. Det enda gemensamma jag kan se är att alla elever 

försöker hitta på olika ställningar, men ingen hjälper någon annan. Detta kan bero på att alla 

vill hitta en unik lösning, det är en rätt högljudd volym i klassrummet eftersom alla elever 

skrattar och eleverna vill att andra ska titta på dem när de gör en annorlunda ställning. Det 

finns följaktligen inget naturligt tillfälle att diskutera med en annan elev. 

Enligt Strandberg menar Vygotskij att eleverna tar del av den miljön de befinner sig i. Eleven 

tar till sig det som är av betydelse för dem och arbetar på så sätt för att utveckla sina 

kunskaper (Strandberg 2006, s.20). Det innebär att eleverna arbetar på olika sätt beroende på 

miljön de befinner sig i. När de arbetar i böckerna tycks de vara inställda på att arbeta tyst och 

ta hjälp av läraren, framför tekniken är de inställda på att arbeta tillsammans och när de har 

gemensam matematik spelar exempelvis ljudvolymen ingen roll. När eleverna har gemensam 

matematik är det ingen som aktivt behöver någon annan, de är hela tiden ledda av läraren som 

säger vad de ska göra. När de arbetar i böckerna kan de ibland inte komma vidare utan hjälp 

och måste då vända sig till läraren, eftersom bänkkamraten är upptagen i sin bok. När de 

gemensamt arbetar framför datorn diskuterar de vad som ska göras härnäst och hjälper 

varandra när den ena inte förstår.  

Under den gemensamma matematiken blev eleverna inspirerade av läraren och de blev 

inspirerade av varandra att lösa uppgiften. Den höga ljudvolymen under den gemensamma 

matematiken beror på elevernas skratt och att de vill dela med sig av vad de har kommit på. 

När eleverna sitter och arbetar tillsammans framför datorn, gör omständigheterna så att de 
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behöver vara aktiva i vad den andra gör. Dels för att de ska vänta på sin tur och dels för att de 

ska hjälpa varandra. 

Sofia berättar under intervjun att eleverna är mer deltagande när de arbetar tillsammans 

framför datorn eftersom båda eleverna hela tiden måste vara beredd på sin tur samt finnas där 

som stöd om kamraten behöver hjälp. Att låta eleverna arbeta i par vid datorerna gör att de 

alltid har någon annan att fråga om hjälp vilket gör att det inte blir stopp i arbetet om en elev 

inte förstår. Att låta eleverna hjälpa varandra kan återkopplas till Vygotskijs utvecklingszoner, 

som innebär att eleverna får hjälp av någon med högre kunskap för att lösa uppgiften och på 

så sätt få högre kunskap själv (Säljö 2005, s.122). Att elever arbetar tillsammans och lär 

varandra återfinns även i Alexandersson, Linderoth och Lindös begrepp peer tutoringn som 

innebär att elever på olika kunskapsnivåer arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. 

Författarna beskriver peer tutoring som ett arbetssätt där en mer kunnig elev hjälper en elev 

som inte är lika kunnig. Den ena eleven får vara expert och den andra får vara novis. Novisen 

får genom denna konstellation möjlighet att fråga experten och får då en direkt återkoppling. 

Författarna menar att den som tjänar mest på att arbeta i denna konstellation är eleven som är 

expert, då denna får övning i att handleda och förklara (Alexandersson, Linderoth & 

Lindös.72).   

Samarbetet mellan eleverna vid datorn är stort. När den ena eleven inte kan svaret förklarar 

den andra. Istället för att lägga svaret i munnen på varandra vägleder den eleven med mest 

kunskap den andre till svaret. Andreas berättar under intervjun att arbetssättet skiljer sig åt när 

han och eleverna arbetar med och utan tekniken i klassrummet. När eleverna arbetar med 

tekniken arbetar de mer tillsammans och hjälper varandra. Både Andreas och Sofia arbetar i 

övervägande del med flera elever vid en dator för att de ska kunna ta del av varandras 

kunskaper. Trageton anser att elever lär bäst i samspel och dialog med andra, att par och 

grupparbete därför är att föredra framför att eleverna sitter och arbetar själva (Trageton 2007 

s.50). Sofia som har en Trageton utbildning berättar att hon under utbildningen lärde sig att 

alltid placera minst två elever vid en dator för att de ska kunna ta del av varandras kunskaper. 

I hennes klass arbetar eleverna med att skriva sagor på datorn och hon upplever att när 

eleverna skriver en gemensam saga, samarbetar de framför datorn och kompletterar varandra. 

De hjälper varandra att hitta bokstäver på tangentbordet och de hittar på fortsättningen av 

sagan tillsammans. Siv upplever att eleverna är mer aktiva och deltagande när de arbetar i par 

framför datorn och hon upplever även att eleverna hjälper varandra istället för att ropa på 

henne hela tiden. Alla tre lärare arbetar i huvudsak med att flera elever sitter framför samma 
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dator då de anser att eleverna på så sätt kan hjälpa varandra när de kör fast vid en uppgift. 

Andreas säger att när eleverna arbetar med smartboarden i hans klassrum är de oftast två till 

tre elever framme vid tavlan och eleverna är då väldigt aktivt deltagande eftersom det ständigt 

händer någonting. Alla tre lärare anser att elever som samarbetar framför tekniken lär sig av 

varandras kunskaper och att de tillsammans testar sig fram istället för att fråga läraren så fort 

de inte vet vad de ska göra.  

Eleverna påverkas av den miljö de befinner sig i. Arbetar de i en miljö där de är vana att sitta 

tysta och fråga läraren om hjälp, uppstår inga diskussioner elever sinsemellan. Arbetar de vid 

tekniken är de vana vid en miljö som tillåter diskussion och samtal vilket leder till att de 

arbetar gemensamt. Är miljön högljudd och rörlig anpassar sig eleverna efter detta. De blir 

ledda av läraren och ropar till kamraten att de ska se hur de gör.  

7.5 Skolan och samhället 

Om vi ska leva i ett tekniskt samhälle krävs det att skolan blir en teknisk plats, som förbereder 

eleverna för samhället. Lärarna måste undervisa eleverna i det eleverna har nytta av att kunna, 

men för att lära eleverna hantera tekniken, måste läraren kunna hantera tekniken. Läraren 

måste få kunskap i hur tekniken används och tekniken måste vara tillräcklig både kvantitativt 

och kvalitativt.  

Anledningen till temat Skolan och samhället, är att både genom intervjuer och genom 

observationer har det lyfts fram hur människors användande av tekniken utanför skolan 

påverkar deras användande av tekniken i skolan. Lärarna som intervjuas talar om deras 

användande av tekniken utanför skolan och att de vid något tillfälle har blivit tvungna att lära 

sig att hantera tekniken. Andreas har använt datorer i undervisningen innan de började arbeta 

med dem på denna skola och han har ett stort intresse i att arbeta med tekniken i klassen. Siv 

berättar att hon har kunskap i användandet av datorer eftersom hon har en dator hemma och 

hon använder sig inte av särskilt komplicerade program på datorn i skolan. Sofia berättar att 

hon fick lära sig hur hon ska använda en dator när hon skrev sin C-uppsats. Hon förklarar att 

hon då satt och letade efter varje tangent och arbetet gick väldigt långsamt fram. Vidare 

berättar hon att hon inte vet hur hon ska använda tekniken under lektionen. Utanför lektionen, 

vid planering och nöjesanvändande, har hon inga problem att använda datorn, men hon har 

svårt att ta de kunskaperna till lektionen. Hon berättar att om något går fel när hon är hemma 

kan hon få hjälp eller sitta och klura ut hur hon ska lösa problemet, men i skolan finns inte 

den tiden, där måste allting fungera för att eleverna ska hinna göra sina uppgifter och inte 
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förlora sina arbeten om någonting går fel. Även eleverna som jag observerar vid datorn talar 

om sitt användande av datorn i hemmet. Båda berättar hur många datorer de har hemma och 

vad de brukar göra på datorn. Det som lockar mest är spel och att de får använda Internet. 

Båda eleverna berättar även om hur deras föräldrar och äldre syskon har stora kunskaper i 

användandet av datorer och hur mycket teknik de har i hemmet. När pojken berättar om sin 

bror som har tre skärmar och fem förstärkare får jag en känsla av att det enligt pojken är status 

att ha tillgång till tekniken och att kunna hantera den. Det lät på pojken som om det är väldigt 

viktigt för honom att hans bror kan så mycket. Att kunna hantera tekniken i hemmet verkar 

vara viktigt både för pojken och för flickan. Om kunskap i hur tekniken ska användas är 

viktigt för eleverna måste de få lära sig detta. Arbetsgivare kräver mer eller mindre att de 

anställda ska klara av att ta sig runt på Internet och sätta sig in i hur tekniken och intranät 

fungerar på olika arbetsplatser. 

Sundgren menar att Dewey vill att skolan ska vara en del av samhället, inte en avskärmad 

institution (Sundgren, 2005, s.87). Dewey dog för nästan 60 år sedan och skolans uppgift är 

idag att ge eleverna de kunskaper och värderingar som behövs för att de ska bli en verksam 

del i samhället. Det är viktigt för dagens elever att kunna hantera tekniken eftersom det 

kommer att vara en så stor del av deras framtida vardag, både i arbetslivet och på fritiden. För 

att kunna hantera tekniken måste de få chansen att lära sig tekniken. Enligt Lpo94 ska skolan 

inte bara lära eleverna att bli en del av ett gemensamt samhälle, skolan ska även lära eleverna 

att orientera sig i dagens komplexa verklighet där information och förändring sker i snabb takt 

(Lpo94, s.5). Dagens elever behöver andra kunskaper när de går ut skolan än vad eleverna 

under Deweys tid behövde. Dagens skola och lärare måste anpassa undervisningen så att den 

passar ihop med elevernas framtida behov. Enligt Säljö menar Vygotskij att lärandet sker 

både i vardagen och i skolan, skolan ska därför ta vara på det eleverna lär sig utanför skolan 

och låta eleverna utveckla de kunskaperna i skolan. Samhället runtomkring oss förändras 

ständigt och eleverna måste få utvecklas utifrån de kunskaper de tar till sig i hemmen (Säljö 

2005, s.125).  

Under en av observationerna ser jag hur eleverna spelar olika spel, hoppar mellan menyerna 

och testar sig fram. Det går snabbt när de stänger ner och det verkar som om det är viktigt för 

eleverna att det går snabbt att komma in i nästa spel. De stannade inte upp för att läsa utan de 

testar sig fram för att komma till det spel de ska använda sig av. När eleverna för andra 

gången börjar spela ”Hälften och dubbelt” så är eleverna väldigt snabba när det kommer till 

att trycka fram det rätta svaret. De bryr sig inte längre om att säga vad det rätta svaret är utan 
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trycker bara på korten för att de ska vändas. Det gör att datorn grafik inte hänger med och 

korten stannar när de bara har vänt sig ett halvt varv. När eleverna upptäcker detta saktar de 

inte in för att försöka lösa det utan skrattar och trycker istället på så många kort som möjligt. 

De är inte rädda för att tekniken ska gå sönder och de är inte oroliga för att problemet inte ska 

gå att åtgärda. När alla korten är halvvända stänger de ner programmet och startar det igen.  

Säljö menar att tekniken gör att nya möjligheter uppstår, det går att med teknikens hjälp hitta 

väldigt mycket information, komma i kontakt med människor på andra sidan jorden och se 

delar av andra kulturer. Säljö menar att den nya tekniken inte längre är ny, dagens elever är 

uppvuxna med den och för dem är tekniken en del av vardagen. Det är inte längre unikt att ha 

en mobiltelefon med kamera, Internetuppkoppling i alla rum, mp3 spelare eller bärbara 

datorer. Detta är teknik som många idag använder sig av för att roa sig och kommunicera 

igenom (Säljö 2009, s.24). För eleverna är det ingen fara att datorn inte hänger med, de blir 

inte oroliga när grafiken inte hänger med och de uppfattar situationen som roande. 

Förmodligen för att de har sett en liknande situation förr. En dator vars grafik inte hänger 

med, kommer oftast ikapp användarens tryckande om denna slutar att trycka på alla tangenter. 

Tekniken gör inte alltid som användaren vill, den gör det den klarar av, men det innebär inte 

att den går sönder bara för att den är långsam.     

När eleverna sitter vid datorn syns det att de är vana vid att hantera en dator. De vet vart de 

ska gå för att hitta menyerna och vart de ska gå för att stänga ner program. Vuxna eller ovana 

människor frågar ofta den som sitter bredvid dem vid datorn om de ska trycka på vissa 

knappar eller ikoner. Sofia berättar att när hon sitter vid datorn är hon väldigt osäker och vill 

inte trycka på någon okänd ikon och hon letar fortfarande efter tangenterna på tangentbordet. 

När jag observerar eleverna hoppar de vana omkring mellan menyerna och hittar tillbaka till 

rätt fönster i Windows om de hamnar fel. När eleverna kommer in i ett spel de inte kan 

reglerna för eller hur de ska göra testar de sig fram innan de går och frågar Andreas, vilket ger 

en vink om att eleverna inte är lika rädda för att testa sig fram som många vuxna. 

7.6 Fördelar och nackdelar med tekniken i klassrummet 

I IT-användning och IT-kompetens redovisas det att lärare har valt att inte arbeta med datorer 

för de anser att eleverna blir för stillasittande och att det bara blir individuellt arbete, tekniken 

fungerar inte ordentligt och lärarna vet inte hur de ska använda tekniken tillsammans med 

eleverna (Skolverket 2009, s.15-16). Under observationerna såg jag inga elever som arbetade 

individuellt vid datorerna och eleverna som arbetar i böckerna sitter still lika länge som de vid 
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datorerna. Sofia berättar däremot att hennes elever alltid står upp när de arbetar med datorerna 

och hon har lagt upp undervisningen på ett sätt som innebär att eleverna mestadels arbetar i 

par vid datorerna. Under en av observationerna såg jag dock att det tog tid för datorn att starta, 

för läraren att öppna programmen som ska användas och tekniken krånglade.  

Innan lektionen började, startade Andreas datorn för att den skulle vara igång när eleverna 

skulle använda den. När eleverna sätter sig vid datorn hjälper Andras dem att komma igång 

och sen klarar eleverna att själva öppna och stänga olika program. När eleverna är inne i ett av 

programmen så slutade programmet eleverna arbetade i att fungera. Eleverna stänger då ner 

programmet och startar om det, när de öppnar programmet igen är deras framsteg borta. Det 

tar inte lång tid för eleverna att stänga ner programmet och starta om det igen, men tyvärr 

försvinner allt när detta händer och de måste börja om från början. Problemet gick att lösa 

relativt enkelt, men om det hade blivit något allvarligare fel som gjorde att hela datorn 

stängde ner och inte gick att få igång igen hade den blivit stående tills en support hade tid att 

ta sig till skolan, hitta felet och åtgärda detta. Andreas projektor till smartboarden stod och 

väntade på support under de tre veckor som jag besökte skolan.  

Filip berättar att tekniken på skolan inte alltid är den bästa. Datorerna laddar inte ordentligt, 

de är gamla och fungerar inte alltid korrekt. Rummen på skolan är inte alltid anpassade för att 

tekniken ska få plats, eluttagen räcker inte till och i ett klassrum med små barn fungerar det 

inte att ha sladdar liggandes över hela golvet. Vidare berättar Filip att hindren inte får styra 

utan arbetet måste gå mot att få saker och ting att bli bättre. Han berättar att skolan bland 

annat planerar att börja arbeta med ett läromedel som heter Liber espresso, som är ett 

webbaserat läromedel för åk F-6. Detta innehåller mängder av korta filmer och lärspel men 

det finns även en nyhetsservice som tar upp aktuella händelser, men det är anpassat till 

barnens nivå (Liber Espresso). Han poängterar att detta är för att lärarna ska få tillgång till en 

mängd material som de kan använda både i planeringen och ha tillgång till under lektionerna. 

Alla tre lärarrespondenter nämner under intervjuerna hur tillgången till Internet betyder 

mycket för dem. Andreas berättar att han och klassen tillsammans kan besöka webbtidningar 

för att arbeta med en specifik artikel, eller för att presentera en händelse som de sedan ska 

arbeta vidare med. Siv och Sofia berättar om allt färdigt material som de har tillgång till på 

Internet, de säger att materialet är tillgängligt för alla och bara att ladda ner och använda sig 

av i undervisningen. Sofia berättar att hon ofta använder detta material i sin planering och Siv 
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säger att det färdiga materialet underlättar individanpassningen då hon kan hitta material som 

behandlar specifika problem. 

Andreas anser att det inte alltid bara är att hämta något från webben utan materialet måste 

även anpassas till lektionerna. Vidare berättar han att om han ska förbereda en lektion där 

eleverna ska använda datorn eller smartboarden så tar planerandet och utförandet av uppgiften 

väldigt mycket längre tid, än när han planerar en lektion i vanliga fall.  

Sofia ser sin bristande kompetens som ett hinder i användandet av tekniken i undervisningen, 

men det är inte bara hennes bristande kompetens som gör att det finns svårigheter i att arbeta 

med tekniken. När datorerna helt plötsligt har laddat ur eller slutat ladda så kan datorn bli helt 

svart och elevens arbete försvinner och eleven måste då börja om. Detta gör att eleverna 

förlorar tid på att göra om arbetena och hon förlorar tid på att försöka återställa datorerna. 

När det kommer till smartboarden har Sofia nästan inga kunskaper i hur hon ska använda den 

i undervisningen. Till skillnad från Andreas som säger att den är där för elevernas skull så 

använder Sofia den som ett verktyg för att visa eleverna hur de ska komma igång. Hon 

använder den inte som en del av elevernas material, eftersom hon inte vet hur hon ska 

använda den. Andreas menar att det tar tid att lära sig smartboarden och att han måste testa sig 

fram men Sofia känner att hon inte har tid eller riktigt förstår hur hon ska göra. Sofia berättar 

även att hon i början hade svårt att hitta ett bra arbetssätt för eleverna att arbeta med datorerna 

i klassrummet. När de började arbeta med datorer i klassen så gick det väldigt trögt, dels att få 

in datorerna till klassen men även att få eleverna delaktiga i varandras arbeten. Hon berättar 

att hon velat ha någon som kunde lära henne och ge henne tips på hur hon saka lägga upp 

lektionerna och elevernas arbeten. De kunskaper hon har kommer från hennes utbildning i 

Trageton och hon använder de kunskaperna för att lägga upp sina lektioner. Exempelvis var 

det under den utbildningen hon lärde sig att elever helst ska arbeta två och två samt stå upp 

när de arbetar. 

Trageton menar att elever i dagens samhälle sitter alldeles för mycket. De sitter hemma 

framför tv:n, de sitter i bilen eller på bussen på väg till skolan och från skolan. Han anser att 

eleverna bör få röra på sig så mycket som möjligt och lyfter fram fördelarna med 

utomhusverksamheten. Men han poängterar att ibland behöver eleverna lösa uppgifter och 

träna sin skrivning, och att eleverna då med fördel kan stå vid borden och arbeta med 

datorerna för att komma undan stillasittande aktiviteter (Trageton 2007, s.51). Sofia som 

arbetar med Trageton säger att eleverna alltid står upp när de arbetar med datorer, dels för att 
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de små barnen har svårt att sitta still men även för att de ska få röra på sig och för att de ska få 

röra på sig i klassrummet. Andreas berättar att även hans elever ofta står upp när de arbetar 

med tekniken, men de står upp när de arbetar med smartboarden. Oftast är de två till tre elever 

framme vid smartboarden och de arbetar tillsammans för att lösa en uppgift. En av fördelarna 

som tekniken erbjuder är ett varierat arbetssätt för eleverna. Dels kan de stå upp när de arbetar 

med tekniken och de får en plats där de kan arbeta tillsammans. 

Andreas tror att elevernas finmotorik kan bli lidande om eleverna bara skriver på datorer, men 

han anser att eleverna inte får ut något av att sitta en hel lektion och traggla med en text. Han 

ser hellre att eleverna skriver för hand en stund och sen skriver rent på datorn. Sofia och Siv 

anser inte att eleverna förlorar något i sin finmotorikträning när de skriver på datorn istället 

för hand. Siv säger att eleverna ändå gör så mycket annat som kräver finmotorik, exempelvis 

är det mycket pyssel, klippning och ritande både i skolan och på fritiden.  

Lena Kåreland har skrivit kapitlet Pedagogisk konst eller estetisk pedagogik? i boken 

Barn(s)kultur nytta eller nöje? Enligt henne anser Ellen Key att skolan är en institution som 

dödar elevernas lust att lära. Hon anser att skolan lägger för stort fokus på att eleverna ska lära 

sig och glömmer bort att eleverna måste få känna lust inför lärandet (Kåreland 2008, s.24). 

Både Andreas och Siv berättar att barnen många gånger ser arbetet vid datorn eller 

smartboarden som ett spelande och därför sitter de under långa stunder och arbetar aktivt. 

Andreas berättar under intervjun att han har vissa spel installerade på datorn, exempelvis 

Memory för att barnen ska få göra minnesövningar i en miljö som för dem är lockande, 

nämligen genom leken.  

När barnen känner att de gör något som är tillfredsställande spenderar de längre tid med 

uppgiften och lär medan de har roligt, vilket är viktigt enligt dagens läroplan. Enligt 

läroplanen ska skolan väcka elevernas lust för lärandet och eleverna ska ha tillgång till många 

kunskapskällor (Lpo94, s.7). Säljö menar att elever förr lärde sig att skriva med papper och 

penna, genom att forma bokstäver, ord och meningar. Elever med tillgång till tekniken får 

hjälp att forma bokstäver, ord och meningar, de får även hjälp att stava. Men, skriver Säljö, 

det betyder inte att eleverna inte lär sig något. Istället för att traggla med svåra bokstäver lär 

sig eleverna att stava och meningsuppbyggnader genom program som säger till när de har 

gjort fel samt hjälper dem att göra rätt (Säljö 2009, s.27). Andreas kallar tekniken för en 

”motivationshöjare”, många gånger arbetar eleverna bättre i sina böcker om de vet att de ska 

få arbeta med tekniken när de har löst uppgifterna. Varken Siv eller Sofia använder datorerna 
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som en ”motivationshöjare” men de anser att barnen uppskattar att få arbeta med datorerna 

eftersom eleverna upplever det som roligt när texten blir fin och det är lätt för andra att läsa 

den. Texter som blir lättlästa, både för eleven och för andra är ytterligare en anledning för 

eleverna att skriva på datorerna. För eleverna är det viktigt att de ska kunna visa upp vad de 

har åstadkommit och själva kunna läsa vad de har skrivit, vilket Sofia lärde sig när hon gick 

sin Trageton utbildning. Folkesson menar att när texten är tydlig och lättläst får fler elever 

möjlighet att ge respons på andra elevers arbeten. Eleverna blir glada över att de får respons 

och beröm samt att någon annan har läst det de har skrivit (Folkesson 2008, s.113-114). Sofia 

berättar under intervjun om en pojke hon hade innan de började arbeta med datorerna i 

klassrummet. Han hade varje måndag svårt att skriva ner vad han hade gjort under helgen för 

han ville inte använda vissa bokstäver som han inte fick till och han ville inte skriva de ord 

som han inte kunde stava. Vidare berättar Siv att elever som har problem med finmotoriken 

sparar otroligt mycket tid. De slipper vässa pennan, eftersom udden hela tiden går av, byta 

papper och börja om, för att pappret har blivit söndersuddat och det är skönt för eleverna när 

andra kan läsa vad de har skrivit. Enligt Sundgren anser Dewey att eleverna ska se lärandet 

som lustfyllt och de ska tjäna någonting på att göra det de gör i skolan (Sundgren 2005 s.80). 

Genom att låta eleverna känna att de klarar av någonting får de ett större självförtroende och 

tycker att det är roligt. Sofia sa under intervjun att hon önskar att hon hade haft tillgång till 

datorn när hon hade pojken i klassen. Hon berättar att han så skulle kunna koncentrera sig på 

att skriva, istället för att oroa sig för att det inte blev fint på pappret.  

Andreas berättar att genom tekniken i klassrummet får eleverna lära utifrån en aktuell 

information, vilket kan återkopplas till vad Riis säger. Han förklarar att kartorna han har i 

klassrummet fortfarande har kvar Jugoslavien och i hans förra klassrum var Tyskland 

fortfarande uppdelat i väst- och östtyskland. En annan fördel Andreas ser med tekniken är att 

eleverna kan arbeta med samma sak som finns i boken, men genom tekniken kan de göra det 

på ett annat sätt för att få en annan förståelse för problemet. Genom smartboarden kan han 

eller eleverna nämligen välja vad de ska arbeta med för ämne. Har en elev problem med att 

förstå hälften och dubbelt i boken, finns det flera olika uppgifter på smartboarden om detta 

ämne. På så sätt kan eleven göra samma sak som alla andra elever, men på ett sätt som passar 

honom eller henne. Även Sofia tar upp denna aspekt och berättar att när hon har högläsning 

med klassen kan de elever som inte riktigt har knäckt läskoden sitta och använda sig av 

”Talsyntesen”. Det är ett program som berättar för eleven hur orden låter när de skrivs in på 
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olika sätt, exempelvis med o eller å. När hon sedan har läst klart med resten av klassen kan 

hon hjälpa eleverna på deras nivå, undervisningen blir på så sätt lättare att individanpassa.  

Andreas upplever att tekniken gör det lättare att individanpassa undervisningen. Han berättar 

att det finns ett stort och varierat utbud som gör att han enkelt kan ge eleverna det de behöver 

och det blir lättare att ge varje elev exakt vad de behöver, att individanpassa varje elevers 

lärande. Andreas säger att en annan fördel med tekniken är att när eleverna arbetar med något 

de inte riktigt behärskar får de genom tekniken reda på om de har tänkt rätt eller fel. Speciellt 

i matematik är detta väldigt viktigt eftersom eleven då får en chans att omvärdera sitt tankesätt 

till nästa uppgift och lösa den på rätt sätt. I böckerna finns risken för att eleven sitter och löser 

hela sidan på fel sätt. Ett exempel på detta kunde jag se under en observation vid datorn. 

Flickan sa att hälften av tio är tjugo och när hon vänder på kortet visar det fem, hon får då 

chansen att tänka om och inse att hon har blandat ihop betydelsen av hälften och betydelsen 

av dubbelt.  

 

8. Slutdiskussion 

Syftet med denna diskussion är att jämföra teori och verklighet, det vill säga mitt insamlade 

material. Vad säger litteraturen och vad tycker egentligen lärarna om att arbeta med tekniken i 

undervisningen? Självklart finns det mer teknik tillgänglig på skolor än den jag har valt att 

belysa. Jag har valt att lyfta fram datorerna, Internet, smartboarden samt vissa program. Men 

annan teknik som är vanligt förekommande på skolor är OH-apparater, kopiatorer, skannrar, 

kameror med mera. Denna teknik finns på skolor för att underlätta arbetet både för lärare och 

för elever. Då lärarrespondenternas åsikter om att arbeta med den tillgängliga tekniken bygger 

på deras kompetens och kunskap samt deras syn på för- och nackdelarna med att använda 

teknik i undervisningen flyter de olika delarna i diskussionen ihop en aning när jag besvarar 

mina frågeställningar. 

 Vad anser några lärare på Lavaskolan om att arbeta med den tillgängliga tekniken i 

undervisningen? 

 Enligt läroplanen har eleverna rätt att arbeta med tekniken. Vad innebär det för 

lärarnas undervisningsmetoder?  

 Vad ser dessa lärare för fördelar och nackdelar med att använda sig av den tillgängliga 

tekniken i undervisningen? 
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8.1 Vad anser några lärare i grundskolans yngre åldrar om att arbeta med den 

tillgängliga tekniken i klassrummet? 

Skolverket skriver att lärarna i deras rapport upplever att när de har otillräcklig kompetens 

eller inte har tillgång till bra, fungerande teknik så undviker lärarna att arbeta med den eller så 

används inte tekniken i klassrummen alls (Skolverket 2009). Denna rapport stämmer väl 

överens med vad jag fick fram under intervjuerna. Lärare med mer kompetens utnyttjar 

tekniken mer och de med mindre kompetens är mer försiktig i användandet av tekniken. 

Riis anser att dagens lärare står inför en enorm uppgift när det kommer till att göra tekniken 

till ett pedagogiskt verktyg och en del av den dagliga undervisningen (Riis 2000, s.23). Under 

kapitlet Tidigare forskning togs möjligheten till uppdaterad information upp som en anledning 

till att arbeta med exempelvis en smartboard, eftersom skolan inte kan köpa nya kartor varje 

gång en landsgräns förändras.  Detta går även att se i intervjumaterialet. Andreas har 

föråldrade kartor i klassrummet och använder därför smartboarden när eleverna behöver ha 

tillgång till en karta.  

När kompetensen, kunskapen och tekniken fungerar bra ser lärarrespondenterna tekniken i 

klassrummen som ett väldigt bra komplement till det övriga materialet i klassrummen. 

Kompetens och kunskap hör ihop, men även attityden till tekniken. Om läraren är rädd för att 

använda tekniken och känner att kompetensen och kunskapen brister, blir inte tekniken en 

naturlig del av undervisningen. Jens Pedersen har skrivit ett kapitel i IT i skolan mellan vision 

och praktik, han menar att teknik och kompetens som inte ligger på samma nivå blir slöseri 

med tid, både när det gäller planering och undervisning (Pedersen 2000, s.34). Under mina 

intervjuer framkom det att de som kände sig säkrast i användandet av datorer är de som har 

mest kompetens i programmen de använde sig av i undervisningen. Andreas känner att kan 

har en rätt stor kompetens och är inte rädd att testa sig fram för att ytterligare bygga på denna 

kompetens. Siv har inte lika många lektioner i sitt klassrum som Andreas och Sofia, vilket 

innebär att hon inte använder datorn lika ofta som de. Men hon känner sig säker på de 

programmen som hon använder sig av och använder dem ofta när eleverna väl sitter vid 

datorn. Sofia berättar om sin bristande kompetens och en rädsla för att inte kunna rätta till 

problem som kan uppstå. Vidare berättar hon att hon inte har tid eller kunskap nog att testa sig 

fram för att på så sätt lära sig. För att kunna arbeta med tekniken på ett pedagogiskt och 

meningsfullt sätt krävs avsatt tid för kompetensutveckling som gör att lärarna kan använda sig 

av tekniken på rätt sätt.  
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Folkesson menar att elever och lärare tillsammans ska hitta nya sätt att gemensamt arbeta med 

tekniken i undervisningssyfte, tekniken i sig kommer inte att ge eleverna den kunskapen de 

behöver, läraren måste skapa rätt förutsättningar för eleverna (Folkesson 2008, s9). Det 

innebär att lärarna måste få en större kompetens genom fortbildning för att våga testa sig fram 

tillsammans med sina elever.  

8.2 Enligt läroplanen har eleverna rätt att arbeta med tekniken. Vad innebär det för 

lärarnas undervisningsmetoder?  

Lärare och elever arbetar olika när de arbetar med och utan tekniken i klassrummen. Eftersom 

användandet av teknik, enligt lärarna, ger eleverna väldigt mycket så vill de använda sig av 

tekniken i sin undervisning. Men lärarna har inte samma kompetens och kunskap när det 

kommer till användandet av tekniken, det innebär att deras undervisningsmetoder blir olika 

och anpassade till lärarnas kunskap och kompetens. När eleverna jobbar med tekniken arbetar 

de tillsammans, lär sig att samarbeta och att hjälpa samt att ta hjälp av varandra. 

Lärarrespondenterna berättar att detta gör att de får tid över för de elever som har halkat efter 

eller inte riktigt har förstått.  När eleverna arbetar i böckerna springer de till läraren så fort de 

undrar något eller vill ha hjälp, även om läraren sitter och läser med en annan elev. Eleverna 

som sitter framför datorn hjälper varandra medan de i klassrummet enbart söker lärarens 

hjälp.  

Detta kan givetvis bero på olika faktorer. Eleverna kanske inte är vana att arbeta tillsammans 

när de inte arbetar med tekniken, uppgifterna i böckerna kanske är för svåra att förstå för 

eleverna eller så är de kanske inte tillräckligt fängslande för att sitta och arbeta med en hel 

lektion. Oavsett vad det beror på så finns det skillnader i lärarnas och elevernas arbetssätt när 

de arbetar med och utan tekniken. Lärarna kan med hjälp av tekniken hjälpa flera elever 

samtidigt eftersom eleverna många gånger är flera vid tekniken. De kan även överlåta en del 

av hjälpen till de program som finns. Word hjälper till exempel eleverna att stava och en del 

av programmen säger åt eleverna vad som ska göras härnäst, genom text, ljud och 

animationer. Det jag kunde se och höra under observationerna och intervjuerna är att 

arbetssätten skiljer sig väldigt mycket åt när eleverna arbetar med och utan teknik. 

Exempelvis beskriver lärarna det som enklare att variera utbudet när de tar hjälp av tekniken 

och eleverna har lättare att arbeta med varandra så att lärarna får chansen att hjälpa de elever 

som behöver hjälp. Även om lärarna arbetade med en stor grupp samtidigt så blev ändå 

arbetet i gruppen självständigt eftersom eleverna inte tog hjälp av varandra och det fanns inte 

utrymme för diskussion. 
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Att arbeta med tekniken innebär olika saker för olika lärare. Hur de arbetar med tekniken 

beror till stor del på deras kompetens och kunskap i hur de kan arbeta med tekniken, men 

även kvalitet och kvantitet när det kommer till tekniken spelar in i deras 

undervisningsmetoder.  

8.3 Vad ser dessa lärare för fördelar och nackdelar med att använda teknik i 

klassrummet?    

Fördelarna och nackdelarna som tas upp i både i intervjuer och under observationer är ungefär 

de samma som går att se i litteraturen. Fördelarna är att eleverna har roligt när de arbetar med 

tekniken, utbudet av material är stort och eleverna kan via tekniken arbeta tillsammans. Alla 

tre lärarrespondenter nämner Internet som en källa till nytt material, både för eleverna och 

som inspiration till deras egna planeringar. Om eleverna exempelvis har problem med 

läsningen finns det uppgifter för detta, om de har problem med stavningen finns uppgifter för 

detta.  

Nackdelarna som lyfts fram både i litteraturen och i intervjuerna är brister. Bristande 

kompetens, tidsbrist, bristande supportverksamhet och brister i tekniken, både när det kommer 

till kvantitet och kvalitet. Riis lyfter fram att det inte bara är att köpa in nödvändig teknik, 

lärarna måste även få den kompetensutveckling som behövs. Detta ställer stora ekonomiska 

krav på skolorna, att tillgodose klassrummen med uppdaterad hård- och mjukvara, tillräcklig 

fortbildning samt en fungerande supportverksamhet (Riis 2000, s.17-18). En annan nackdel 

som har tagits upp av lärarrespondenterna är tiden det tar att arbeta med tekniken i 

undervisningen. Enligt Andreas tar det tid att forma det tillgängliga materialet för att det ska 

passa in i undervisningen och Sofia berättar att om någonting går fel med tekniken i 

klassrummet kan det gå åt en hel lektion till att försöka återställa detta.  

8.4 Slutsats/sammanfattning 

Författarna i litteraturen, som har använts i denna undersökning, tycks utgår ifrån en perfekt 

verklighet, där personalen är utbildad för den tillgängliga tekniken vad gäller hård-, mjuk- och 

programvara. Där tekniken är fullt fungerande och uppdaterad, men även tillräcklig i 

kvantitet. Lärarnas situation på Lavaskolan ser inte riktigt likadan ut. Där lyser tillräcklig och 

önskvärd fortbildning med sin frånvaro, tekniken i sig är inte den mest avancerade och antalet 

datorer på skolan är inte tillräcklig. En av mina underfrågor är, hur använder sig lärarna av 

den tillgängliga tekniken i undervisningen? Lärarna använder tekniken i den kapacitet det går, 

både utifrån sin egen kompetens och utifrån vad tekniken klarar av och räcker till. Tekniken 
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används som stationer så att lärarna kan dela upp klassen i mindre grupper för att hinna med 

alla elever men även som stationer där eleverna får lära sig att samarbeta och lära av varandra. 

Lärarna använder tekniken som ett komplement till det övriga materialet i klassrummet och 

som en hjälp för elever som inte hänger med eller har svårt att förstå den metod som används i 

de tryckta läromedlen. Tekniken används även som en källa till material och kunskap, både i 

planering och i undervisningssyfte. Men vad lärarna använder tekniken till grundas i hur väl 

de kan hantera tekniken.  

En annan underfråga jag har är, vad har lärarna för kompetens när det kommer till 

användandet av tekniken? Detta varierar mellan de olika respondenterna, Andreas testar sig 

fram och har utbildning i att arbeta med smartboarden. Sofia är rädd för att testa sig fram och 

har utbildning i hur hon ska arbeta med Trageton. Siv har ingen utbildning när det kommer till 

tekniken, men hon känner att hon kan det hon behöver kunna för att arbeta med tekniken så 

som hon gör i dagsläget. Alla lärarrespondenterna lyfter dock fram att de vill ha mer 

utbildning när det kommer till tekniken, både för att kunna utnyttja den mer samt för att få 

fantasin att sätta fart så att de kan variera undervisningen ännu mer. Biträdande rektor Filip 

berättar att skolan har gett lärare chansen att gå fortbildningar, men att det inte är så lätt att få 

en utbildning att hamna i fas med lärarnas scheman eftersom lärarna många gånger har fullt 

upp med bland annat planering, samtal och rättande av böcker.  

Men varför ska tekniken användas i undervisningen? Det är dyrt att köpa in för skolorna, 

lärarna måste lära sig tekniken och teknik är någonting som ofta krånglar. Nackdelarna 

handlar många gånger om bristande kompetens och kostnader, fördelarna handlar om vad 

eleverna vinner på användandet av tekniken. En av mina underfrågor är, vad säger Läroplanen 

om användandet av teknik i undervisningen? Dagens läroplan säger att eleverna ska få lära sig 

att arbeta med tekniken. Eleverna ska lära sig att använda tekniken för att hitta information 

och få ta del av olika kunskapskällor. Lärarrespondenterna lyfter fram tekniken som en viktig 

plats för elevernas samarbete och samlärande, vilket även det är en viktig del i dagens 

läroplan. Enligt Lpo94 har skolan i uppdrag att ge eleverna de kunskaper och värderingar som 

krävs för att de ska bli en verksam del i samhället. Men skolan ska inte enbart lära eleverna att 

bli en del av ett gemensamt samhälle, skolan ska även ge eleverna de kunskaper som krävs för 

att de ska klara sig i dagens samhälle. Eleverna måste få kunskap i hur de ska kunna använda 

informationsteknik för att söka kunskap, och eleverna ska få utveckla sin förmåga att sålla och 

kritiskt granska information (Lpo94, s.5). Därför måste eleverna, trots nackdelarna, få arbeta 

med tekniken. 



40 
 

Säljö anser att elever idag använder sig av Google och Wikipedia istället för att slå i ett 

uppslagsverk samt att användandet av tekniken kryper längre och längre ner i åldrarna. 

Lärande i dagens samhälle ställer därför höga krav på att eleverna utvecklar ett kritiskt 

tänkande och sina analytiska förmågor. Säljö menar att förmågor som att snabbt kunna titta på 

en text för att se om den är relevant eller inte blir viktigare och viktigare för eleverna eftersom 

det genom tekniken kommer så pass mycket information till dem (Säljö 2009, s.25). 

Biträdande rektor Filip arbetade inte på skolan när administrationen valde att investera i 

tekniken. Han berättar att skolan förmodligen gjorde satsningen på tekniken för att de såg att 

tekniken blev en större och större del av elevernas vardag och att eleverna har ett behov av att 

lära sig hantera tekniken. Tekniken öppnar dörrar, vi får en glimt av kulturen på andra sidan 

jorden, vi kan se och höra våra släktingar som befinner sig i ett annat land, vi kan hitta 

oändlig information och ta del av ett stort socialt samspel som finns på webben. Detta har inte 

så mycket att göra med vad lärare tycker om att arbeta med dagens teknik i undervisningen, 

men det handlar om vad lärarna kan hjälpa eleverna att öppna för dörrar.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare anser om att arbeta med tekniken i 

undervisningen och att se om lärarnas förhållningssätt till denna påverkar hur de använder 

tekniken i undervisningen. Genom intervjuerna har jag fått den uppfattningen att lärarna 

upplever att det finns både för- och nackdelar med att använda tekniken i undervisningen och 

fördelarna övervinner nackdelarna Jag upplever det även som att lärarnas och skolans 

förhållningssätt påverkar användandet av tekniken i undervisningen. Om inte att skolan satsar 

pengar på teknik och kompetensutveckling kommer lärarna inte att ha någon nytta av 

tekniken. Teknik som inte fungerar eller en dator som ska delas av tio elever är ungefär lika 

användbart som en lärare som inte vet hur datorn startas. Lärare som inte vet hur tekniken ska 

användas på ett pedagogiskt sätt i klassrummen utan bara klarar av att skriva veckobrev 

behöver arbeta på en skola som inser vikten av kompetensutbildning, både för sin egen skull 

men framförallt för elevernas skull. För att någon ska vinna på att arbeta med tekniken i 

skolan krävs det en satsning både från skolan och från lärarnas sida.  

Styrdokumenten säger att eleverna har rätt att lära sig att arbeta med tekniken, men det står 

ingenting om hur lärare utan kompetens eller tillgång till datorer ska kunna ge dem denna 

kompetens. Tekniken är en del av samhället och jag tror inte att den kommer att försvinna. 

Många elever finner ett intresse i tekniken, oavsett om det är ljudböcker, filmer, tv- eller 

dataspel, så varför inte låta dessa intressen ta en plats i skolans värld?   
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9. Vidare forskning 

Att skriva denna uppsats har öppnat mina ögon för hur viktigt det är att lärarna får den 

kunskap och kompetens som krävs för att de ska kunna använda tekniken, så att den inte bara 

blir en väldigt dyr whiteboardtavla eller skrivbok. Jag har även sett att skolan där lärarna 

arbetar måste stå bakom lärarna och erbjuda bra teknik och utbildning som gör att lärarna 

känner sig säkra i användandet av tekniken. Med dessa erfarenheter skulle det vara intressant 

att göra en studie som jämför lärarnas undervisningsmetoder före och efter en utbildning i 

användandet av teknik. Det skulle även vara intressant att se användandet av teknik ur ett 

elevperspektiv. Exempelvis se om eleverna har lättare eller svårare att förstå och lösa 

uppgifter med hjälp av tekniken eller undersöka vad olika lärprogram som finns på 

marknaden har för effekt på elevernas lärande. 
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http://miks.kib.ki.se/search~S6*swe?/XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D/XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D&SUBKEY=Design%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D&2%2C2%2C
http://miks.kib.ki.se/search~S6*swe?/XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D/XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D&SUBKEY=Design%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XDesign+f%c3%b6r+l%c3%a4rande&SORT=D&2%2C2%2C
http://people.dsv.su.se/~terese/km%202003/
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/%20forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf%20%3E%3E/
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/%20forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf%20%3E%3E/
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide till lärarrespondenterna 

1. Hur länge har du arbetat med datorn i undervisningen? 

2. Vad har du för teknik i klassrummet? 

3. Arbetar du på olika sätt med och utan dator? 

4. Hur ser du på datorn i klassrummet? Är det en fördel eller en nackdel att ha den 

där? 

5. Hur intresserade är eleverna av att använda datorer i klassrummet? 

- Hur integrerar du datorn i undervisningen? 

- Vilka program använder du i undervisningen? 

- Hur ofta arbetar du med datorn i undervisningen? 

- Är lektionerna mer eller mindre lärarledda när ni arbetar med datorer? 

- Är eleverna mer eller mindre aktiva när du arbetar med datorer i undervisningen? 

- Är eleverna mer eller mindre deltagande? 

- Är det något ämne där du känner att det är lättare att undervisa i utan datorn? 

- Är det något ämne där du känner att det är lättare att undervisa i med datorn? 

- Hur hittar du materialet du använder dig av i din undervisning? 

- Är det ett stort eller begränsat utbud? 

- Har du haft problem med upphovsrätten? 

6. Är det lättare eller svårare att individanpassa undervisningen med datorer? 

7. Hur intresserade är eleverna av att använda datorer i klassrummet? 

- Föredrar de att arbeta med eller utan datorer? 

- Gör datorerna att de arbetar bättre när det är ett ”tråkigt” ämne? 

- Vad tror du att eleverna vinner på att arbeta med datorer? 

- Vad tror du att eleverna förlorar på att använda datorer? 

8. Hur arbetar eleverna med datorer? 

- Sitter de själva vid datorn någon gång? 

- Vad gör de vid datorn? 

- Spelar de spel eller är det bara pedagogiska program som är framtagna för 

lektioner? 

- Arbetar de flera vid samma dator? 

- Säger du till när de får använda datorn eller är det fritt användande? 

- Besöker ni hemsidor tillsammans i klassen? T.ex. håll Sverige rent 

 

9.  Känner du att du behärskar datorn till fullo eller är det mycket du inte förstår? 

   

- Vad har du för utbildning inom användandet av tekniken som finns i ditt klassrum? 

- Känner du att du behöver mer utbildning? 

- Var utbildningen överlödig? 

- Är det gamla kunskaper eller nya? 

 

- Skulle du vilja vidareutbilda dig för att använda datorn mer? 

- Anser du att du kan allt du behöver veta? 

 

10. Är det något mer du skulle vilja använda datorn till? 

 

12. Har alla lärare samma tillgång till datorer på skolan? 

- Om inte, vad tror du att det kan bero på? 



45 
 

 

11.2 Intervjuguide till biträdande rektor 

1. Hur länge sedan är det ni på skolan valde att satsa på datorer och smartboards? 

2. Vad är planen för vad som ska finnas i varje klassrum? 

3. Vad fick er at satsa på datorer och teknik 

4. Vad erbjuder ni för utbildning för lärarna? 

- Hur ofta? 

5. Vad finns det för supportverksamhet? 

- Hur fungerar den? 

 


