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ABSTRAKT 
Denna studie har som syfte att undersöka hur elever uppfattar Informations- och 
Kommunikationsteknik i undervisningen. För att undersöka detta har 8 elever i årskurs 
två och tre på gymnasiet intervjuats om deras uppfattning av och synpunkter på att 
arbeta med IKT i undervisningen. Resultatet visar att eleverna är mycket positiva till 
detta sätt att arbeta. De ser det som ett nytt och varierat undervisningssätt som ger 
eleverna möjligheter att få en bättre kontakt med läraren. Eleverna känner att de får en 
ökad förståelse, att lärandet blir mer interaktivt och att det ger dem en möjlighet att lära 
av varandra. De brister som framkom handlade mycket om att eleverna vill ha tillräckligt 
med information om hur verktygen kan användas och vad de bidrar med.  
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1 INTRODUKTION 
Inte bara skolan utan även samhället har genomgått en stor förändring de senaste 
åren. Det har kommit nya tekniska apparater som gjort att vi kan vara uppkopplade 
dygnet runt. Detta medför att all samlad information på Internet aldrig är mer än ett 
par knapptryckningar bort. Vi kan kommunicera med andra personer via 
communities, se filmer, läsa tidningar, utföra sökningar, lyssna på musik m.m. Fler 
och fler företag lanserar on demand tjänster där man själv kan välja när man 
exempelvis vill se en nyhetssändning, ett tv-program eller lyssna på ett 
radioprogram. I skolan har den nya tekniken mest handlat om införandet av 
interaktiva undervisningstavlor (IAT) där SMART BoardsTM tillhör det vanligaste. 
Hur man använder dessa och hur frekvent de används skiljer sig mellan lärare och 
skolor. Nu har vi möjligheter att vara uppkopplade både via de nya mobiltelefonerna 
så kallade smartphones och genom våra datorer hemma. Hur kan detta användas i 
skolan för att göra lärandet roligare och bättre? Kan det vara så att det inte medför 
något positivt till undervisningen eller finns det sätt att arbeta med dessa verktyg så 
att eleverna känner att de lär sig mer och blir mer motiverade till skolarbetet? Hur 
uppfattar eleverna att det är att arbeta med dessa tekniska verktyg? Syftet med denna 
studie är således att undersöka elevers uppfattning av IKT i undervisningen.  
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2 BAKGRUND 
Denna studie har som teoretisk utgångspunkt det sociokulturella perspektivet. Andra 
viktiga delar som hur lärarens arbete ser ut i dagens samhälle och tidigare forskning 
inom området kommer också att presenteras i detta kapitel. 

 

2.1 Ordlista 
I föreliggande studie förekommer en del tekniska termer och uttryck som berör ny 
teknologi. Därför presenteras dessa termer och uttryck i denna ordlista. 

 

CMC 

CMC eller Computer Mediated Communications är kommunikation som sker med 
hjälp av en dator och ett kommunikationsprogram. Dessa program ger användaren en 
möjlighet att skicka snabbmeddelanden och ha videosamtal över Internet. 

 

En-till-en dator 

Detta är ett samlingsnamn för projekt där varje elev får en egen bärbar dator att 
använda i undervisningen.  

 

Full duplex 

Kommunikation samtidigt i två riktningar. Exempel på full duplex är telefonen där 
båda kan prata samtidigt till varandra. 

 

Halv duplex 

Halv duplex är kommunikation som kan gå åt båda hållen. Halv duplex är dock 
begränsad till att kommunikationen bara kan ske åt ett håll åt gången. Ett exempel på 
detta kan vara walkie-talkien där bara en person kan tala åt gången. 

 

IKT 

Informations- och kommunikationsteknik (av engelskans Information and 
communication technology, ICT) är utrustning för att informera och kommunicera 
med andra människor. 

 

Mobil mediaspelare 

Bärbar spelare som kan spela upp olika medier som video och audiofiler.  

 

Mp3 spelare 

En mediaspelare som kan spela upp komprimerade ljudfiler. En mp3 fil är enligt 
Nationalencyklopedin en komprimerad ljudfil (MP3,, id). 
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MSN Messenger 

Ett program för att skicka snabbmeddelanden till varandra. Varje användare har ett 
specifikt eget konto som användaren kan skicka och ta emot meddelanden från. De 
som lagt till användaren i sin lista kan se när användaren är inloggad på tjänsten. 

 

On demand 

On demand betyder vid behov och är relaterat till olika tjänster som vi kan använda 
oss av när vi vill. 

  

Podcast 

Podcasting är ljudfiler som finns tillgängliga via Internet. Dessa kan laddas ner till en 
dator eller mp3 spelare (Geoghegan & Klass, 2005).  

 

Simplex 

Enkelriktad kommunikation. Information kan endast skickas åt ett håll. Ett exempel 
på detta är en tv eller radio.  

 

Smartboard  

Detta har blivit det gemensamma namnet för interaktiva undervisningstavlor även att 
det är ett företags varumärke för deras interaktiva tavla. Den interaktiva tavlan har 
funnits i England i ca 10 år men är ett ganska nytt tillskott till svenska klassrum.  

 

Smartphones 

Den nya generationen mobiltelefoner som är som små datorer och kan köra program 
och surfa på Internet.  

 

VOD (Video On Demand) 

Rakt översatt betyder video on demand video vid behov. En teknik som gör att man 
liknande en inspelad videofilm kan starta, stoppa, spola fram och tillbaka i en 
videofil på datorn eller Internet. Enligt nationalencyklopedin betyder VOD 
beställningsvideo (video-on-demand,, id). 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Lärandet har idag en viktig roll i vår kultur och är nära knuten till det som samhället 
ser som ekonomisk och social utveckling. Att ha en välutbildad befolkning är idag 
enligt politiker världen över viktigt för ökat välstånd och högre livskvalitet. 
Begreppet lärande och hur vi lär oss förändras ständigt med nya verktyg och 
möjligheter som kan användas för att förenkla och tydliggöra kunskaper som tidigare 
kunde vara svåra att tillägna sig. Hur människor lär blir en komplex fråga som beror 
av vår omgivning, vilka verktyg vi kan använda oss av och vilka krav som ställs. Vi 
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lever i en sociokulturell verklighet som kan ta oss längre än de biologiska gränser vi 
som människor styrs av (Säljö 2010). 

 

2.2.1 Lärande enligt ett sociokulturellt perspektiv 

Lärande ses inom det sociokulturella perspektivet som en förutsättning för 
utveckling. Kommunikation är centralt både som tal och skrift och ger upphov till 
insikter, erfarenheter och kunnande. Frågan är inte om man lär sig utan snarare vad 
man lär sig. Kunskapen medieras med språk och artefakter, se medierande resurser, i 
verksamheter som man deltar i på ett aktivt och engagerat sätt (Lundin & 
Gunnarsson 2010). Människan är av naturen en lärling och detta betyder att vi 
utvecklas genom vägledning och interaktion med andra. Lärande i samhandling med 
andra, det socialt assisterade lärandet, är det lärande som bidrar mest till individens 
utveckling. Det egna initiativet till att lära sig är viktigt men utan stöd utifrån är 
utvecklingspotentialen begränsad (Hundeide 2006). Det är genom att delta i denna 
kommunikation med omvärlden som vi möter och tar till oss nya sätt att tänka, 
resonera och handla. Vårt tänkande är de former av kommunikation som vi tidigare 
har stött på och tagit till oss. Detta gäller också mer komplexa och sammansatta 
tankeformer. Vi kan bland annat lära oss strategier för problemlösning och för att 
förbättra vårt minne, vi lär oss abstrakta resonemang och föreställningsvärldar. 
Tänkande och kommunikation är på detta sätt nära besläktade (a.a.). 

 

2.2.2 Lärarens roll ur ett sociokulturellt perspektiv 

Människan är som tidigare nämnts av naturen en lärling och lär sig genom samspel 
med andra mer kunniga personer. En metod för att kunna lösa problem vi själva inte 
klarar av är att fråga en mer kunnig person. Detta gör att det finns olika nivåer av 
svårigheter. En viss nivå kan vi klara av utan hjälp utifrån men med hjälp av en 
annan person kan vi klara av svårare uppgifter som vi annars inte hade kunnat lösa 
(Säljö 2010). Lärarens arbete består i stort i att erbjuda ett anpassat stöd, det vill säga 
att läraren anpassar stödet till elevens färdighetsnivå och uppgiftens svårighetsgrad 
(Hundeide 2006).  

 

I dagens samhälle är tillgången till information stort och det som idag är intressant är 
omvandlingen av information till kunskap. Detta leder till ökade krav på överblick, 
strukturering och begreppslig kunskap. Vägledning från personer som har erfarenhet 
av och som behärskar domänen blir centralt för en nybörjare (Säljö 2010).  

 

2.2.3 Medierande resurser 

Som människor utvecklar vi och använder oss av olika fysiska och språkliga redskap. 
Vårt samspel med dessa redskap är centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Dessa 
redskap kallar vi för artefakter och de utgörs bland annat av bilar, datorer och 
smartphones. Dessa redskap hjälper oss att kommunicera med varandra, skicka och 
ta emot information och förflytta oss mellan olika platser. Dessa artefakter blir en del 
av våra fysiska och intellektuella resurser. Dessa gör att vi kan genom samspel med 
dem kan ha kontroll över stora mängder information. När dessa artefakter sätts i 
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system med en kompetent användare blir de en del av ett komplext socialt och 
intellektuellt användande (Säljö 2010).  

  

2.2.4 Elever blir deltagare 

Det finns en kommunikativ tradition inom skolan som består av att en föreläsare 
presenterar information för en större grupp samtidigt. Dessa presentationer är ofta 
ganska långa. Det ställer höga krav på förmedlaren och på lyssnaren som måste 
hänga med i den framställning som föreläsaren gjort. Dessa förutsättningar gör det 
svårt för lyssnaren att ge mening till innehållet (Säljö 2010). Samtidigt kommer 
eleverna från olika bakgrunder och har därför olika kompetenser och olika 
erfarenheter. Det blir därför viktigt att inte bara arbeta med elevernas individuella 
kunskapsutveckling. Lärare bör arbeta med att skapa möjligheter till samspel genom 
exempelvis grupparbeten. Men det är viktigt att det inte stannar där utan att man 
erbjuder samspel även vid genomgångar och gemensamt arbete så att alla elever får 
en möjlighet att vara delaktiga i diskussioner kring ämnet. De frågor som eleverna 
ställer är inte enbart ett behov av återkoppling utan är även en källa till kunskap om 
elevers sätt att delta i och uppfatta verksamheten (Lundin & Gunnarsson 2010).  

 

Elever som får något förklarat för sig förstår kanske inte det man gått igenom med 
dem om man frågar en stund senare. Först när eleverna får samma förklaring igen 
kan de ta till sig den. Eleverna har fått nya förutsättningar som gör att eleven nu kan 
ta till sig kunskapen. När eleven är mitt uppe i arbetet med en uppgift kan de se 
problemet och bli mer mottaglig för kunskapen eller förklaringen. Att kunna göra 
detta som lärare i ett klassrum är svårt då man har en stor elevgrupp. Det blir då svårt 
att möta enskilda elever på deras egna nivå och anpassa hjälpen till uppgiftens 
svårighetsgrad. En möjlighet att arbeta med detta är att eleverna samarbetar i en 
dialog med varandra för att tillsammans kunna uppmärksamma problem och 
lösningar (Säljö 2010).  

 

2.2.5 Lärande i förändring 

Synen på lärande är under revidering. Detta innefattar även skolans kommunikativa 
traditioner. Vårt utbildningssystem omprövar sina sätt att bedriva undervisning. 
Detta då information idag är lättillgängligt jämfört med tidigare. Att endast lyssna till 
en lärare som har en monolog var ett bra sätt att undervisa när böcker var en bristvara 
och informationen inte var tillgänglig på annat sätt. På den tiden var nyhets och 
informationsflödet mycket långsammare. Men så ser det inte ut i dagens samhälle. 
Skolorna har inte längre ensamrätt till information utan denna finns fritt tillgänglig 
för alla. Det medför att lärande idag inte är samma sak som lärande tidigare var. Att 
kunna rabbla information utantill är inte längre något som imponerar då vi enkelt kan 
hämta samma kunskap från exempelvis Internet. Det som eftersträvas idag är snarare 
att göra informationen till sin egen och att ha förståelse för den (Säljö 2010; 
Hellström 2011). 

 

Den nya tekniken ger oss även möjligheter att visualisera och därigenom göra 
osynliga saker mer tillgängliga och påtagliga genom exempelvis datorprogram som 
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kan simulera olika fenomen. Till skillnad från till exempel en bok kan man här visa 
samband genom att man kan visa förändringar eller rörelse med rörliga bilder. 
Samtidigt har den nya tekniken skapat en tro på att utbildning och kunskap kan 
spridas till alla överallt. Detta oavsett om personen inte har tillgång till lärare eller 
andra studenter. Orsaken till det här är en stark övertro på tekniken och att man 
blandar ihop vad som är information och vad som är kunskap. Lärande och 
utbildning är en komplex och mångfacetterad verksamhet. Det går helt enkelt inte att 
helt bygga in detta i tekniska apparater eller verktyg. Dessa olika tekniker ändrar 
våra förutsättningar för lärande och undervisning men de medför både nya problem 
samtidigt som de löser andra (Säljö 2010).   

 

2.3 Läraren i en ny tid 
Från samhället finns det ett krav på att lärarna hela tiden förändrar sig. Dessa 
förändringar i kombination med höga krav på ökade kunskaper ska dessutom införas 
inom stränga ekonomiska ramar. Samtidigt har samhällets utveckling skapat 
arbetsplatser och arbetsprocesser där ledning är skild från arbetare, planering från 
verkställande och huvudet från handen. Detta arbete leder till en minskad 
professionalitet. Detta har då medfört en avprofessionalisering av läraryrket 
(Hargreaves 1998). Dagens samhälle genomsyras av teknologiskt genererade bilder. 
En lärobok har svårt att konkurrera med en datorsimulering eller filmer som belyser 
samma aspekter som läroboken. Det blir därmed svårare att intressera eleverna för 
lärostoffet som inte har samma spektakulära eller fängslande framställning. 
Utmaningen för lärarna är hur man ska förhålla sig till teknologin. Teknologin måste 
användas på ett sådant sätt så att eleverna inte tappar möjligheter till reflektions-, 
bedömnings- och analysarbete. För att lyckas med detta måste läraren vara påläst, 
tekniskt kunnig och nyskapande i användningen av tekniken (a.a.). 

 

Dagens tillgång till information är stor. Bilden av hur man ska använda tekniska 
lösningar har dock förändrats. Den har gått från att deklarera att vi genom Internet 
kan få tillgång till oändligt med information till att prata om lösningar och 
tillvägagångssätt för att sovra i all denna information. En lärares uppgift är idag att 
hjälpa eleverna och att lära dem att sovra bland all denna information. Att hitta och 
kunna skapa struktur i detta enorma informationsflöde blir mer och mer 
betydelsefullt. Tillgången till denna teknik gör att vårt sätt att undervisa förändras. 
Detta sker inte över en natt utan förändringen har kommit successivt under en längre 
period. Alla dessa verktyg som finns tillgängliga kan medföra stora möjligheter. 
Möjligheter att till exempel kunna använda sig av ett varierat undervisningssätt där vi 
använder flera olika tekniska lösningar för att förnya och variera undervisningen. 
Samtidigt kan denna nästan obegränsade tillgång till undervisningsverktyg vara 
lamslående för läraren. Det blir en balansakt mellan olika undervisningssätt som 
bidrar till läraryrkets komplexitet (Kernell 2002).  

 

2.4 Tidigare forskning 
Den största delen av den tidigare forskningen har bedrivits i länder som USA, 
Australien och Storbritannien. Framförallt i USA har många studier på området 
genomförts. Det har börjat dyka upp svenska studier på området men detta sätt att 
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arbeta med IKT är fortfarande nytt i Sverige. Därför har den tidigare forskningen 
mestadels hämtats från andra länder som kommit längre i detta arbete med IKT. 

 

2.4.1 Podcasting 

McGarr (2009) har studerat och sammanställt forskning om podcasting. I resultatet 
framkommer att podcasting redan har införts på många ställen inom framförallt 
universitets och högskolors verksamhet. Det som ofta framhållits som fördelarna 
med podcasts av olika slag är att det skulle ge en möjlighet till mobilt lärande. Att 
man ges en möjlighet att se eller lyssna på föreläsningar exempelvis på bussen eller 
tåget. Ofta använder dock inte eleverna podcasts på detta sätt. Podcastsen användes 
mest under tid tillägnad till studier i kombination med anteckningar och 
kompletterande texter som studenten hade tillgång till. Detta ses som en följd av att 
podcasts behöver en hög grad av koncentration och processande för att man ska 
kunna förstå och ta till sig innehållet. Dessa krav begränsar 
användandemöjligheterna av podcasts i en mobil miljö (a.a.).  

 

Walls, Kucsera, Walker, Acee, McVaugh och Robinson (2010) visar i sin studie hur 
redo studenter är för att arbeta med podcasting. Studien har genomförts på ett 
universitet i sydvästra USA. Underlaget bestod av enkäter som fylldes i av 99 
studenter som läste ekonomi eller pedagogik. Enkäterna fylldes i före, efter och 
under kurserna. I resultatet fann Walls et al. (2010) bland annat att även om många 
studenter har tillgång till mobila audiospelare så är det fortfarande många som inte 
har mobila videospelare.  Detta gör att de inte kan använda sig av inspelade videos i 
en mobil miljö utan blir knutna till en dator. Edirisingha, Rizzi, Nie & Rotwell 
(2007) har studerat fördelar med att integrera podcasting i undervisningen. Deras 
studie har genomförts på ett universitet i Storbritannien. För att samla empiri till 
studien har Edirisingha et al. (2007) använt sig av 2 fokusgrupper med 8 studenter 
och personliga intervjuer med 6 studenter. I resultatet presenteras att många studenter 
belyser flexibiliteten och bekvämligheten med podcasting. De fick en möjlighet att 
återse nyckelmoment i genomgångar och de kunde stoppa och spela upp momentet 
igen. Studenterrna fick även en möjlighet att ta över kontrollen av 
undervisningstempot och kunde ta igen sådant som missats under genomgången, 
förstå koncept bättre samt tydliggöra och bekräfta sin egen förståelse och kunskap.  

 

Podcasting kan enligt McGarr (2009) komma att inverka på undervisningen men på 
vilket sätt beror på mottagarens uppfattning av traditionell undervisning. Om 
undervisningen endast ses som ett sätt att leverera information till stora grupper av 
studenter kan med rätt podcasting ses som ett substitut för traditionell undervisning. 
Samtidigt verkar det som om studenterna föredrar att närvara på plats vid 
föreläsningar eller annan undervisning. En anledning till detta kan vara att lärande är 
en social verksamhet där studenter tillsammans närvarar och upplever föreläsarens 
perspektiv och uppfattningar. Dessa erfarenheter kan leda till diskussioner och 
debatter elever emellan som kanske inte skulle vara möjliga annars. 
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2.4.2 CMC 

På senare tid har CMC eller Computer Mediated Communications tagit ytterligare ett 
steg. Från att tidigare mest bestå av e-postmeddelanden eller andra simplexlösningar 
har nu stora nätverk blivit mer och mer vanliga och vardagligt besökta. Dessa 
nätverk stödjer kommunikation mellan människor i duplex eller full duplex. 
Sherblom (2010) har studerat forskning kring uppbyggnaden av CMC-miljöer och 
finner i sitt resultat att 5 olika influenser är viktiga. Dessa är medium, social närvaro, 
mängden studenter och lärarens ansträngning i klassrumsinteraktioner, studentens 
identitet som en medlem i klassen och relationsutvecklingen mellan studenter och 
lärare. Full duplex betyder att man inte bara agerar avsändare utan även kan agera 
mottagare. Miljöerna ger användarna en möjlighet att ha kontakt med sina vänner via 
nätverket och på olika sätt interagera med dessa (a.a.). En konferensmiljö inom CMC 
ökar elevernas aktiva deltagande och gemensamma lärande som gör att instruktören 
blir minde auktoritär. Lärandet blir mer deltagande och interaktivt vilket gör att de 
blir mindre beroende av instruktioner av instruktören. Detta sätt att arbeta 
uppmuntrar eleverna till att ha en bättre kontakt med fakulteten, ett mer aktivt 
lärande, utökat elevsamarbete, snabb feedback, kreativitet och olika sätt att lära. Ett 
problem med detta är dock att dessa miljöer ofta är kopplade till verksamheter 
utanför skolan (a.a.). Detta betyder dock inte att dessa miljöer inte bidrar till lärande.  

 

Även om det primära användandet är att kommunicera använder de även dessa 
miljöer till att hämta, lagra och även till att sprida information till varandra. Detta ger 
eleverna nya kunskaper och färdigheter som eleven behöver för att kunna vara 
verksam i interaktionen. Den stora frågan är om skolan ser dessa kunskaper som 
relevanta (Hellström 2011). Hellström (2011) har genomfört en 
aktionsforskningsstudie som fokuserat på att skapa samspel mellan lärare och elever 
genom bland annat användandet av bloggar. Sju lärare och 41 elever fördelade på 
årskurs sju och årskurs fem på en friskola i Sverige deltog i studien. Empirin har 
Hellström (2011) samlat genom observationer, intervjuer och samtal. Enligt 
Åkerlund (2011) bidrar dessa verksamheter till lärande men inte inom de områden 
som skolan ofta efterfrågar. Snarare ser skolan detta informella lärande som en 
aktivitet som tar tid från det som skolan anser är äkta, genuint och riktigt lärande. 
Det är bättre att ta vara på dessa färdigheter som eleverna fått från det informella 
lärandet och utnyttja dessa i skolans verksamhet än att avfärda dem. Åkerlund (2011) 
har studerat ungas lärande i sociala medier utifrån tidigare forskningsresultat.  

 

2.4.3 En bra lärandemiljö med IKT 

McShane (2004) har i sin studie följt fem lärare som undervisar med CMC på ett 
universitet i Australien. De fem lärare som studien följer ses som företrädare inom 
CMC baserad undervisning och har följts under en termin. Empirin har samlats in 
genom intervjuer där de fem lärarna har fått resonera kring hur de upplevde arbetet. 
Att ha en bra lärandemiljö är enligt McShanes (2004) resultat en förutsättning för att 
eleverna ska kunna känna att undervisningen bidrar till deras lärande. Att skapa en 
bra lärandemiljö med hjälp av IKT i undervisningen skiljer sig från undervisning 
utan IKT både vad det gäller planeringsarbetet och utförandet (a.a.). Användandet av 
tekniken i undervisning kommer enligt tidigare forskningsresultat mest till sin rätt 
som komplement till ordinarie undervisning. Att enbart använda sig av inspelad 
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video är alltså inte i sig själv ett bra sätt att bedriva undervisningen. Däremot ses den 
som ett bra komplement till att enbart använda sig av föreläsningar (McGarr 2009; 
Edirisingha et al. 2007; Yunus, Kasa, Asmuni, Samah, Napsis, Yusoff, Khanafie & 
Wahab 2006; McShane 2004; Ormond 2008). Yunus et al. (2006) har studerat hur 
effektivt webbcastingteknik kan implementeras i undervisning. Studien har 
genomförts i Malaysia och Yunus et al. (2006) använde sig av tre olika typer av 
webcasting på tre olika grupper. En kontrollgrupp som följde traditionellt arbetssätt 
användes också. Resultatet visar att studenter som har tillgång till VOD teknologi når 
högre resultat vid tentamen. Detta kan enligt Yunus et al. (2006) bero på den 
interaktivitet som VOD medför. VOD fungerar enligt resultatet bättre än förinspelad 
video eller live streaming. Ormond (2008) studerade studenters uppfattning och 
erfarenheter av podcasting som hjälpmedel till lärande. En fjärdedel av studenterna i 
en kurs fick tillgång till podcasts. Resultatet av studien visar bland annat på högre 
kursresultat från den grupp som fick tillgång till podcasts. Enligt McGarr (2009) 
måste läraren för att kunna skapa en bra lärandemiljö för eleverna ha en bild av hur 
läraren vill att eleverna ska använda sig av podcasting. Att se podcasting som en 
primärkälla för eleverna kan leda till en försvagning av deras kunskaper. För att 
eleverna ska kunna använda sig av den nya tekniken måste läraren ge dem de 
instruktioner och verktyg som de behöver för att kunna använda sig av tekniken 
(McGarr 2009).  

 

Skapandet av materialet och miljöerna som undervisningen sker i kräver god 
planering och goda tankar gällande deras uppbyggnad. Vid skapande av podcasts 
både som audio och som video är det viktigt att man funderar över innehållet och 
utformningen av dessa. Podcastsen kan skapas som rena inspelningar av 
genomgångar, som kompletterande material eller som sammanfattningar av 
genomgångar (McCombs & Liu 2007; Walls et al. 2010). McCombs & Liu (2007) 
har studerat användande och uppfattningar av podcasts hos studenter på olika 
universitet i USA. Totalt 1375 studenter besvarade de enkäter som skickades ut. 
Resultatet belyser att podcasting fortfarande befinner sig i en uppstartsfas (a.a.).   
Enligt McCombs & Liu (2007) och Walls et al. (2010) laddas podcasts ofta ner till 
studentens dator för att sedan överföras till en mp3 spelare eller mobil mediaspelare. 
Detta gör att filstorlek blir viktigt. Om filerna blir för stora tar dessa för lång tid att 
ladda ner vilket gör att studenterna inte bemödar sig med detta. När det gäller video 
blir även kompression viktigt. Kvalitén måste vara så pass bra att eleverna kan se vad 
som sker på tavlan framförallt i undervisning där man utför olika beräkningar. Detta 
för att eleverna ska kunna se vad som sker och hur läraren genomför beräkningarna 
(a.a.).  

 

2.4.4 Problem med skapandet av lärandemiljön i IKT 

Sherbloms (2010) studie pekar på att svårigheterna med att skapa en bra lärandemiljö 
ligger i olika faktorer. Vilket CMC-medie man väljer att använda sig av påverkar hur 
eleverna interagerar med varandra inom plattformen. Detta gör att valet av plattform 
är oerhört viktig. Miljön måste tillhandahålla bra sociala strukturer och 
kommunikativa strategier för att ge en möjlighet till effektiva interaktioner. CMC 
miljön måste vara hjälpande för eleven för att de ska se nyttan med den. För att 
åstadkomma detta räcker det inte enbart att känna till och vara förtrogen med 
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tekniken. Man bör även känna till de problem som kan uppstå med arbetet på grund 
av bland annat elevernas osäkerheter, orolighet hos eleverna, tidigare erfarenheter 
med tekniken och deras kognitiva förmågor. Detta arbete kräver mycket planering 
och tar väldigt mycket tid i anspråk. Walls et al. (2010) har i deras studie funnit att 
det är svårt att få eleverna att använda sig av den nya tekniken. Eleverna hade ofta 
ingen tidigare erfarenhet av podcasts i undervisningssituationer. Detta gör att de 
behöver en introduktion till hur man använder sig av denna teknik i sina studier, det 
blir ett nytt sätt för eleverna att arbeta. Även Edirisingha et al. (2007) fann att detta 
var ett nytt sätt för eleverna att arbeta. Detta uttryckte sig som ett lågt initialt 
elevanvändande av tekniken. Studenternas IT-kunnande varierar och de flesta 
behöver en viss träning för att kunna använda tekniken. Arbetet med att introducera 
arbetssätten måste även följas upp för att eleverna ska bli förtrogna med det.  

 

Enligt Sherblom (2010) studie bör läraren se till hur eleverna bäst lär sig när denne 
utformar onlinemiljön och instruktionerna till den. Miljön bör vara så interaktiv som 
möjligt och möjliggöra ett kollaborativt lärande. För att åstadkomma detta bör man 
ha goda kunskaper om och vara förtrogen med lärandemål, hur man lär eleverna att 
behärska tekniska problem, hur man engagerar eleverna i mindre hierarkiriska och 
mer nätverksbaserade relationer och uppmuntra dem till ett interaktivt lärande. 

 

2.4.5 Kunskapsresultat av IKT 

Carle, Jaffee & Miller (2009) har i deras studie undersökt om datorbaserad teknologi 
kan engagera studenter och öka deras resultat i en kurs på universitetsnivå. 
Studenterna som var 25 till antalet läste en sommarkurs i psykologi på ett universitet 
i sydöstra USA . Metoden som användes var att kursdeltagarna delades i två klasser 
där den ena fick tillgång till det teknikutvecklade klassrummet vilket den andra 
gruppen inte fick. De blev således en kontrollgrupp. Båda grupperna undervisades av 
samma lärare och genomgångarna innehöll samma information. I resultatet fann 
Carle et al. (2009) att de studenter som fick möjlighet att använd sig av bland annat 
inspelade föreläsningar hade högre resultat både på mittermins- och sluttentamen. 
Yunus et al. (2006) finner att olika webcasting-lösningar ger olika påverkan på 
resultatet. Webcasting bidrog till ökade resultat men de studenter som endast 
använde sig av att gå på föreläsningar hade lägre resultat än de som använde sig av 
webcasting lösningarna som komplement. De fann också att VOD gav störst positiv 
inverkan på elevernas resultat. Detta antas bero på att VOD erbjuder en mer 
interaktiv miljö än de livesända och de förinspelade föreläsningarna. I studien av 
Edirisingha et al. (2007) finner man att eleverna var mest nöjda med och uppfattade 
att dessa bidrog mest i förberedelser inför seminarier och arbeten. De berikade också 
läranderesurserna genom att verka som ett supplement till övriga resurser. Många 
studenter såg även podcasts som motivationshöjande och att de hjälpte studenterna 
att bibehålla sitt fokus i kursen (a.a.).  

 

2.5 Sammanfattning 
Det sociokulturella perspektivet har som grundpelare att lärande sker med andra. 
Kunskap medieras med hjälp av artefakter och kommunikation med dessa artefakter 
eller med andra individer. I de tidigare studierna framkommer att hjälpmedel som 
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podcasts mest används under dedikerad studietid. På grund av detta så begränsas 
möjligheterna till mobilt lärande som var en grundtanke bakom användandet av 
podcasts. Dess inverkan på undervisningen handlar mycket om elevernas inställning 
till dem. Samtidigt har tekniken gett möjlighet till snabbare kommunikation genom 
exempelvis röstsamtal. För att detta ska bli bra i undervisningssyfte bör läraren ägna 
mycket tid till planering och utformande av lärmiljön. Förarbetet och utformandet är 
väldigt viktigt för att eliminera de problem som kan uppstå vid användande av IKT. 
Studier har visat att positiv påverkan på resultat kan erhållas av detta sätt att arbeta.  
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3 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att undersöka elevers uppfattning av IKT i undervisningen. 
För att ta reda på detta har jag skapat följande frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

1. Vad har eleven för tankar kring IKT i undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar eleverna att IKT i 
undervisningen medför? 

3. Hur uppfattar eleverna att läraren kan skapa en bra lärmiljö med IKT? 

4. Hur kan enligt eleverna läraren introducera och motivera eleverna till 
att använda IKT? 
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4 METOD 
I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för att undersöka elevers uppfattning av 
IKT i undervisningen. Inledningsvis kommer jag att redogöra för vilket metodval 
som gjorts och motivera detta val. Därefter kommer undersökningsmetoden, med 
undersökningsurval, tillvägagångssätt och databearbetning att redovisas. 
Avslutningsvis presenteras forskningsetiska principer och den metodkritik som berör 
studien.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
I en kvalitativ studie går resultatet på djupet och studerar specifika miljöer, 
omständigheter och tidpunkter (Olsson & Sörensen 2011). Den kvalitativa studien 
bygger på att vi tar del av varandras världar genom språket. En kvalitativ studie har 
som objekt att undersöka människors livsvärldar och vilka värden människorna 
knyter till sig och sin situation (Hartman 2004). Enligt Patel & Davidson (2011) kan 
man genom kvalitativa intervjuer upptäcka och identifiera synsätt och uppfattningar 
som respondenten har av ett fenomen. Harman (2004) förklarar den kvantitativa 
undersökningen med att den söker numeriska relationer mellan mätbara egenskaper. 
Detta sker genom att man försöker kvantifiera sambanden mellan isolerade 
egenskaper (a.a.). Enligt Olsson & Sörensen (2011) delas den kvantitativa 
forskningsmetoden in i deskriptiva och explanativa det vill säga beskrivande och 
förklarade metoder. Den kvantitativa metoden studerar fenomen men är inte så 
intresserad av deltagarnas uppfattningar (a.a.). Då denna studie har som syfte att ta 
reda på elevers uppfattning av IKT i undervisningen har det kvalitativa 
tillnärmelseperspektivet vägts mot det kvantitativa. I föreliggande studie ett 
kvalitativt metodval med kvalitativa intervjuer valts för att elevernas uppfattningar 
av IKT ska kunna upptäckas och identifieras. 

 

4.1.1 Undersökningsurval 

För att kunna studera hur elever uppfattar IKT i undervisningen behövde jag nå 
grupper som arbetat med IKT på detta sätt. IKT i undervisningen bestod i denna 
studie av inspelade genomgångar, fotografier av tavlan, en chatt och ett kursforum. 
Den ena klassen läste fysik A och undervisningen var inom avsnittet ellära. Den 
andra klassen med elever i årskurs tre läste fysik B och innehållet i deras 
undervisning var kosmologi och relativitetsteori. De inspelade genomgångarna 
bestod av videoklipp som filmades under de genomgångar som genomfördes på 
lektionerna för att sedan läggas ut på youtube. Tanken med att publicera videorna var 
att ge eleverna en möjlighet att repetera genomgångarna. Under genomgångarna togs 
även fotografier av tavelanteckningarna och dessa lades efter lektionerna ut på den 
kurssida som tillhörde kursen. Tanken här var att eleverna skulle kunna använda 
bilderna till att titta på tillsammans med videorna för att enklare se vad som skrevs 
på tavlan. Eleverna hade tillgång till forumet dygnet runt och där kunde de publicera 
inlägg med frågor på räkneuppgifter, teorifrågor eller ge varandra lästips. Tanken 
med forumet var att eleverna skulle få en möjlighet att hjälpa varandra med 
räkneuppgifter och teoriproblem. Detta då det sociokulturella perspektivet enligt 
Hundeide (2006) berör att vi lär bäst genom socialt assisterat lärande. Tanken med 



14 

chatten var att ge eleverna individanpassad hjälp på deras nivå och att eleverna skulle 
få en möjlighet att kunna få snabb hjälp utanför ordinarie lektionstid. De tider som 
chatten var öppen bestämdes med eleverna vid uppstarten av arbetet. Kurssidan var 
den centrala platsen i IKT-miljön och här låg länkar till videorna, chatten, 
fotografierna och till kursforumet.  

 

Eleverna i föreliggande studie gick i på det naturvetenskapliga programmet på en 
gymnasieskola i en mellanstor svensk stad. Skolan har ca 200 elever fördelade mest 
på det naturvetenskapliga programmet och samhällsprogrammet. Båda klasserna 
undervisades av mig under en period på fem veckor när jag genomförde min VFU 
(verksamhetsförlagda utbildning). Detta gjorde att jag kunde ha kontroll över IKT-
verktygen som stod till elevernas förfogande. Jag visste hur verktygen fungerade och 
hur eleverna använde sig av dem. Det var också anledningen till att dessa klasser 
valdes till att ingå i studien. Utöver min undervisning bedrevs ingen annan 
undervisning för eleverna i en liknande IKT-miljö eller i ämnet fysik. Den ena 
klassen gick i årskurs två och bestod av 18 elever. Klassen bestod av nästan lika 
många killar som tjejer. Den andra klassen gick tredje året på det naturvetenskapliga 
programmet och bestod av 20 elever. Även här var fördelningen mellan tjejer/killar 
jämn. Undervisningen bedrevs i fysik A och fysik B där tvåorna läste ellära och 
treorna hade kosmologi och relativitetsteori. Elevurvalet kan därför inte ses som 
representativt för alla program inom den svenska gymnasieskolan och eftersom 
undervisningen var i ämnet fysik kan resultatet endast tolkas i relation till detta 
ämne. 

  

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Efter att ett par veckor passerat sedan jag slutfört min undervisning med klasserna 
återkom jag till dem. Alla elever i de båda klasserna blev informerade om att jag 
arbetade med föreliggande studie och vad studien hade som syfte. Vidare fick 
eleverna veta att jag ämnade samla min empiri ifrån dem. Jag informerade grupperna 
om hur detta skulle genomföras och hur materialet skulle hanteras. De informerades 
också om att allt deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta om 
de kände att de inte längre ville deltaga. Efter detta bokades intervjuer in med de åtta 
elever som valde att frivilligt delta i studien. Fem av dessa var elevers som läst fysik 
A och de resterande tre eleverna gick i årskurs tre och läste fysik B. Dessa 8 
intervjuer genomfördes i grupprum på skolan. Grupprummen utgjorde en miljö som 
eleverna var vana vid och att jag som intervjuare kom till dem kunde få eleverna att 
känna en ökad trygghet. Varje intervju varade mellan 20 och 30 minuter. Innan 
intervjuerna startades tillfrågades eleverna om de medgav att intervjun spelades in. 
Samtalen spelades in för att få med så mycket och detaljerad information som 
möjligt. Att spela in samtalen medför att respondentens svar registreras exakt. 
Närvaron av en bandspelare kan medföra att respondenten inte vågar prata öppet utan 
vill framstå som logisk och förnuftig (Patel & Davidson, 2011). Fördelarna med att 
spela in samtalen var så stora att dessa ansågs överväga bandspelarens eventuella 
påverkan av respondenten. 

 

Vid intervjuer innebär en låg grad av strukturering att respondenten kan tolka 
frågorna fritt. Det ger ökade möjligheter till att intressanta och väsentliga 
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upplysningar kommer fram. Dessa upplysningar kan annars lätt utebli på grund av 
intervjuarens förutfattade meningar (Olsson & Sörensen 2011). En låg grad av 
standardisering betyder att samma frågor kanske inte ställs till alla respondenter eller 
att frågorna ställs i olika ordning beroende på hur respondenten svarar på frågorna. 
Detta gör att frågorna kan anpassas efter det som kommer upp under intervjuerna och 
olika följdfrågor kan ställas för att få en bättre bild av det som respondenten säger 
(Patel & Davidson 2011).  Föreliggande studies intervjuer bestod av öppna frågor 
som var formulerade inom de delar jag ville veta elevernas uppfattning om. Detta 
betydde att jag som intervjuare hade en klar bild av vilka frågor jag ville ha 
besvarade under intervjun och att vissa eventuella följdfrågor hade förberetts för att 
kunna få dessa frågor besvarade på ett så bra sätt som möjligt. Eleverna fick efter att 
en fråga ställts själva fundera och presentera sin syn på det av frågan berörda 
fenomen. Exempel på frågor som ställdes var ”Vad anser du är en bra lärmiljö med 
IKT?” och ”Hur har du uppfattat arbetet med IKT?”. Här lämnades eleven helt fri till 
resonemang kring frågan. Om eleven gled in i en annan fråga togs denna upp med 
eleven. Detta gjorde att intervjun och frågornas ordning påverkades av eleven. En 
elev avbröts endast om denna helt hade lämnat studiens intresseområde. Jag var 
annars ganska restriktiv med att avbryta eleverna i ett resonemang då jag inte ville att 
det skulle påverka dem när de besvarade de andra frågorna.  Avslutningsvis fick 
eleverna komplettera med egna tankar. De fick komma med synpunkter som de 
kände att de inte fått en möjlighet att framföra under intervjun men som de kände var 
av vikt och de tyckte behövde komma fram.  

 

4.1.3 Databearbetning 

Att bearbeta data i en kvalitativ studie handlar enligt Patel & Davidson (2011) om 
arbete med ett textmaterial. Som exempel nämns transkriberade intervjuer. Texterna 
läses sedan igenom ett flertal gånger för att intressant information framkommer 
(a.a.). De inspelade intervjuerna granskades och transkriberades ingående. Detta för 
att inget av vikt skulle försvinna i bearbetningen. Väldigt lite av intervjuerna sållades 
här bort. Det var endast det som helt tydligt avvek från studiens intresseområde som 
togs bort. Varje intervju transkriberades och hamnade i eget dokument för att 
tydliggöra vilken elev som sagt vad. Inga namn angavs i dessa transkriberingar utan 
de olika intervjuerna gavs nummer och det inspelade materialet raderades så fort 
studien var klar. De olika intervjuerna sorterades sedan efter de svar som eleverna 
gett. Svaren lades i teman för att jag enkelt skulle kunna hitta relevanta elevsvar i de 
olika intervjuerna. Detta gjorde även att vissa svar kunde hamna i flera teman. Denna 
tematisering gjordes för att arbetet med resultatet i resultatkapitlet skulle bli enklare.  

 

4.2 Forskningsetiska principer 
I forskning och studier ska forskningsetiska principer tas i beaktande. De fyra 
allmänna huvudkraven informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 
och nyttjandekravet bör eftersträvas (Vetenskapsrådet 2002). Detta har skett genom 
att undersökningsdeltagare har informerats om forskningens syfte och huvuddrag. 
Undersökningsdeltagarna har efter detta själva fått bestämma om de vill medverka 
eller ej. De har även informerats om att de när som helst kan välja att avstå från 
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vidare deltagande i studien och att de då kan begära att deras uppgifter stryks ur 
undersökningen.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska personuppgifter om individer förvaras och nyttjas 
så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter gällande deltagarna har förvarats 
så att endast jag som undersökare har haft tillgång till deltagarnas namn och andra 
personuppgifter. Inga personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt att någon 
utomstående har haft möjlighet att få tillgång till dem. Dokumentationen har även 
skett så att inga namn finns sammankopplade med de röstinspelningar som gjorts. 
Detta för att försvåra möjligheten att koppla utsagor och intervjuer till en specifik 
person. Arbetet kommer även att finnas tillgänglig digitalt så att de medverkande 
eleverna får en möjlighet att se det färdiga resultatet. 

 

4.3 Metodkritik 
Att genomföra intervjuer är ett tidskrävande och svårt arbete. Som forskare gäller det 
att vara väl förberedd och inte komma jäktad eller nervös till intervjuerna. Detta är 
något som enkelt kan smitta av sig till respondenten. Under intervjun är det viktigt 
att intervjuaren är medveten om vilka frågor som måste ställas och vad intervjun ska 
tjäna till. Frågorna måste kunna ställas utan att intervjuaren är bunden till vissa 
formuleringar. Detta medför att intervjuaren bör vara flexibel och bra på att 
formulera sig. Samtidigt måste en neutral och objektiv attityd eftersträvas (Ejvegård 
2009). Att inte visa gillande eller ogillande för en respondents svar kan vara svårt när 
man är insatt i ämnet. Denna neutralitet får inte leda till att intervjuaren blir kylig och 
avståndstagande mot respondenten eller intervjun. Det är även viktigt att frågorna 
inte blir ledande och på så sätt påverkar resultatet i en viss riktning. Detta för att inte 
få färgade svar av respondenten (Stukát 2011: Ejvegård 2009). Intervjuerna spelades 
in och efterarbetet med att transkribera dessa är ett långt och tidskrävande arbete. 
Närvaron av bandspelaren kan också påverka de svar som man får. Enligt Patel & 
Davidson (2011) talar respondenten även när samtalet spelas in men när man stänger 
av bandspelaren börjar de yttra sig mer spontant då de inte längre är angelägna att 
framstå logiska och förnuftiga (a.a.). Vidare kritik kan riktas mot att jag ensam 
agerade som undervisande lärare i kurserna för att sedan intervjua eleverna. Eleverna 
är dock informerade om att jag inte är betygsättande lärare eller på något annat sätt är 
ansvarig för deras betygssättning. Att eleverna går på naturvetenskapliga 
programmet och att undervisningen har bedrivits i fysik gör att man inte kan 
generalisera detta arbete på hela den svenska gymnasieskolan.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet betyder olika saker i en kvalitativ och en 
kvantitativ studie. Reliabilitetens betydelse i en kvalitativ studie är tätt sammanflätat 
med validitetsbegreppet att det sällan används i kvalitativa studier. 
Validitetsbegreppet i en kvalitativ studie är istället kopplad till hela 
forskningsprocessen. Validiteten beror bland annat på hur väl forskaren kan tillämpa 
och använda sin förståelse i forskningsprocessen. Den insamlade empirin bör vara så 
omfattande att forskaren kan göra en trovärdig tolkning av det studerade fenomenet 
(Patel & Davidson 2011). I denna studie har den insamlade empirin varit omfattande 
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och under transkriberingsarbetet har bearbetningen av intervjuerna varit sparsam. De 
ändringar som gjorts har enbart förändrat texten så att den ska bli lättare för läsaren 
att tillgodogöra sig och stor vikt har lagts vid att innebörden av texterna inte 
förändrats. Detta medför att validiteten i studien ökar. För att ytterligare öka 
validiteten genomfördes en provintervju men utfallet av denna var tillräckligt bra för 
att den skulle kunna användas i studiens empiri. Under intervjuerna fick även 
respondenterna stort utrymme till att komma med egna synpunkter vilket ger en 
nyanserad bild.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin att redovisas. 
Redovisningen sker utifrån syftets frågeställningar och delas upp i olika teman för att 
tydliggöra de olika delarna av föreliggande studie. Varje tema börjar med en kort 
sammanfattning av det som redovisas i temat.  

 

5.1 Elevers tankar kring IKT 
Många elever uttryckte positiva tankar kring IKT. Eleverna såg många möjligheter 
med att arbeta med IKT och att det var ett nytt sätt att arbeta. En elev påtalade till 
och med en saknad av en av IKT-verktygen. Någon elev uttryckte vissa nackdelar 
men verkade ändå ha ett positivt helhetsintryck.  

E2: … chatten var jättebra. Man saknar den faktiskt lite. Man önskar att man 
hade den med vår lärare nu inför matte D provet. Just det att man kan fråga när 
man har frågor. 

E1: Jag tyckte det var väldigt bra för det gav ju väldigt många möjligheter ändå 
att verkligen få ta del av informationen. … Men sen är det så att man fattar inte 
riktigt, när man sitter på lektion å sånt där man förstår på ett annat sätt man är 
liksom i miljön än om man sitter hemma och tittar men det är nog ändå väldigt 
bra ändå att man fotar på tavlorna å så där är också väldigt bra. För då kan man 
lätt gå tillbaka och kolla. 

E5: Jag tycker att allt som helhet har fungerat bra faktiskt. Det var liksom ett nytt 
sätt att arbeta för allihop och liksom det var jättebra. Jag tycker att alla lärare 
borde ta efter det 

Arbetssättet sågs som ett nytt sätt att arbeta och de tankar eleverna hade som 
omfattade hela IKT-arbetet var att det gav möjligheter att repetera, få svar på sina 
frågor och ökad trygghet i kunskaperna i ämnet. Deras tidigare erfarenheter av IKT 
var enligt några elever mest PowerPoint, film eller att läraren visade bilder på 
overhead. Eleverna påtalar härmed att IKT används av lärarna i olika utsträckning i 
undervisningen och att de arbetar med IKT på regelbunden basis. Av de verktyg som 
eleverna arbetade med till denna studie uttryckte de att de hade vissa erfarenheter av 
chatt sedan tidigare men att ett liknande forum, inspelade genomgångar och 
fotografier av tavlan var något eleverna inte hade arbetat med tidigare. En elev hade 
tidigare erfarenheter av att arbeta över facebook och hade positiva erfarenheter av 
det. 

E5: PowerPoint eller smartboarden, visar film å så där. Sedan kan ju sådan där 
overhead vara teknik fast kanske inte lika mycket. 

 

5.2 Elevers syn på möjligheter och svårigheter med IKT 
I denna del presenteras elevernas bild av möjligheter och de synpunkter som 
uppkommer när IKT i undervisningen används som arbetssätt. Även de svårigheter 
som eleverna uppfattat presenteras här i olika teman.  
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5.2.1 Möjligheter med VOD 

Eleverna fann olika möjligheter med VOD. Dessa var att repetera lärarens 
genomgångar, ökad förståelse och interaktivitet. Jag har valt att dela in elevernas 
svar i dessa teman även om de är snarlika och de två senare ökad förståelse och 
interaktivitet är nära kopplat till repetera lärarens genomgångar och kan ses som en 
möjlighet som öppnas genom att eleven kan repetera lärarens genomgångar. 

  

Repetera lärarens genomgångar 

Att läraren arbetar med VOD (video on demand-inspelade genomgångar) såg de 
flesta som en möjlighet att kunna gå tillbaka och repetera det som gåtts igenom under 
lektionerna. Detta var det som de flesta eleverna såg som den största möjligheten 
med VOD. En elev nämnde att man kanske glömmer bort vad läraren sagt och då 
kunde höra det igen ord för ord. Den möjligheten har man kanske inte annars då det 
är svårt för läraren att återge något ordagrant igen.  

E3: Jo det var bra man får ju verkligen en repetition av det man lärde sig innan 
… Det är ett bra inlärningssätt om man använder det. 

E5: Om man skulle råka missa något som läraren säger liksom å då om man inte 
har någon video då går ju liksom det förlorat. För läraren kanske inte kommer 
ihåg vad den har sagt. Och då kan man ju gå tillbaka och lyssna på vad sa läraren 
exakt.  

Att kunna repetera lärarens genomgångar öppnade även en möjlighet att ta igen 
lektionen om man varit sjuk. 

E2: Aaa om liksom möjlighet att se tillbaka och som sagt om man inte vart där. 
Det är väl den främsta. 

Så den store behållningen med VOD var enligt eleverna att de kunde återuppleva 
lektionen igen eller fick en möjlighet att se den igen om de varit sjuka eller av annan 
anledning inte kunnat vara med på lektionen. De såg däremot inte VOD som något 
som ersätter ordinarie lektioner och genomgångar i skolan. 

 

Ökad förståelse 

Eleverna uppfattade att en följd av möjligheten att kunna repetera det som gåtts 
igenom under lektionerna var att de fick en ökad förståelse för kursens innehåll. 
Eleverna såg även möjligheter att kunna uppfatta kunskaper som man annars kanske 
inte upptäckte under genomgången. Att man hade en möjlighet att se materialet igen 
och då kunna ta till sig det mer. Någon elev poängterade att det var skillnad mellan 
att läsa i en bok och att få tillgång till en genomgång. Att det ger mer förklaring till 
formler och uträkningar samtidigt som det är roligare att titta på en video än att läsa i 
boken. 

E2: Det är en sak att läsa i boken och en annan att verkligen få en genomgång 
”live” typ. Man får förklaringar till formler och till uträkningar och det kan vara 
väldigt hjälpsamt. 

En elev menade att det ibland kunde vara svårt att tillgodose sig något läraren gick 
igenom på lektionen. När genomgången fått sjunka in lite kunde eleven tillgodoräkna 
sig det genom att titta på den inspelade videon av lektionen.   
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E4: Det kan vara så att man går igenom något svårt första gången så är det inte 
så många som förstår det på en gång tror jag. Men om man går igenom det en 
gång till för sig själv alltså kollar igenom sina anteckningar och igenom sån här 
video. Då tror jag att det är väldigt många fler som förstår när man liksom det 
har fått sjunka in lite.  

Fler elever uppfattade att man kunde återkoppla till lektionen i efterhand. Eleverna 
kände att de hade tillgång till materialet när de ville studera och kunde hitta den 
information eleverna sökte i de videor och fotografier av tavlan som var upplagda på 
nätet. Att då kunna höra hur läraren förklarar ett fenomen samtidigt som eleven läser 
sina anteckningar gör att eleverna uppfattar det som om de återupplever lektionen 
igen i en annan studiemiljö och upptäcker nya saker som de kanske inte uppfattade 
första gången. 

 

Interaktivitet 

En elev poängterade även interaktiviteten i VOD formatet. Denna interaktivitet 
bestod i att eleven kunde stoppa och spela upp filmen när eleven så önskade. 

E5: Filmerna att kunna gå in sedan och lyssna liksom när man sitter hemma och 
ska plugga å så och kunna stoppa filmen och lyssna om och anteckna om det ar 
något man inte hann med att anteckna så kan man gå tillbaks och få med det 
liksom. 

Interaktiviteten ansåg eleverna var bra när de sökte specifik information från en 
genomgång. Exempelvis när de studerade såg de detta som en möjlighet att kunna 
hitta informationen snabbt när de behövde den. Möjligheten att kunna spola i 
videorna medförd enligt eleverna även att de kunde höra något, de kanske inte 
förstod eller kände att de uppfattat felaktigt, flera gånger. Anteckningarna ansåg 
eleverna också påverkades positivt. Videorna gav enligt eleverna en möjlighet att 
kunna justera sina anteckningar om eleven antecknat något felaktigt eller inte hade 
haft tid att anteckna under genomgången.  

 

5.2.2 Möjligheter med fotografier av tavlan 

Eleverna lyfte här fram möjligheten till att ha kontroll över sina anteckningar. De såg 
även möjligheter att ta igen missade lektioner plus att det gav möjlighet till mobilt 
lärande. 

 

Elevers kontroll av sina anteckningar 

Den stora fördelen med fotografier av tavlan var enligt eleverna möjligheten att 
kontrollera sina anteckningar så att man inte missat något. Vissa elever gav intrycket 
att detta blev extra viktigt inför prov i kursen. Möjligheten att tydligare se och att 
kunna zooma in i bilden var något som eleverna nämnde.  

E5: Jag tycker att de var bra faktiskt. För man, ibland kanske man inte ser allt 
liksom och då kan man liksom zooma in så man liksom ser exakt liksom. Så att 
man inte missar några anteckningar inför prov. 

Att kunna kontrollera sina anteckningar ansåg eleverna var en viktig möjlighet med 
fotografierna. Eleverna kände att det gav dem en känsla av att ha bättre koll på det 
teoretiska innehållet och på att de uppfattat det korrekt. Möjligheten att kunna zooma 
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i fotografierna medförde enligt eleverna ett tillfälle att tydligare kunna se figurer mer 
detaljerat så att de kan uppfatta alla väsentliga delar av dem. Detta verktyg bidrog 
därmed till att eleverna kände en ökad trygghet i kunskaperna som kursen innehöll. 

 

Mobilt lärande 

En elev påtalade att fotografierna medförde en möjlighet till mobilt lärande och att 
man har tillgång till materialet överallt. Att ens smartphone gör att man har möjlighet 
att ha tillgång till materialet när som helst. Att materialet hela tiden låg ute på 
Internet. 

E3: Om man skulle ha glömt böckerna hemma säger vi och man har prov om 2 
veckor så kan man bara kolla på Internet. Man behöver inte alltid ha alla saker 
med sig. Man har det alltid till hands liksom var man än är. 

E5: Och bilderna, jag la över dem som pdf filer på min telefon … Jag kunde sitta 
och plugga på det vi hade skrivit på tavlan på bussen.  

Att ha tillgång till materialet medför att eleverna känner att de kan titta på det när de 
så önskar. Materialet finns alltid tillgängligt och materialet innehåller det som är 
väsentligt i kursen. Den information som de kunde tillgå via nätet var enligt 
elevernas uppfattning tillräcklig för att de skulle klara kursen. Att kunna nå denna 
information överallt gjorde att de såg denna möjlighet till mobilt lärande och lärande 
som kunde ske utan att eleven var tvungen att ha böcker med sig. 

 

Möjlighet att ta igen frånvaro 

Eleverna pratade om att man med hjälp av fotografierna fick en möjlighet att ta igen 
en lektion om man missat den på grund av sjukdom eller av annan orsak. Man har då 
möjlighet att se anteckningarna från lektionerna och kan titta igenom dem och skriva 
av dem. En av eleverna tyckte det var bra och att man alltid borde lägga ut bilder av 
tavlan.  

E7: Så det är ju det om man skulle bli sjuk eller om man är hemma av någon 
anledning eller om man är bortrest kanske till och med. 

E2: De var väldigt bra det tycker jag. Och man skulle vilja att allt det läraren 
skriver ner på tavlan från lektionen alltid kommer upp på Internet så att man kan 
gå tillbaka och se. Om man till exempel inte vart där, om man vart sjuk eller nått 
…  

Möjligheten att kunna ta fram bilderna av tavlan var man än befann sig medförde att 
eleverna fick en möjlighet att ta igen missade lektioner redan innan de var tillbaka i 
skolan. Eleverna uttryckte att de kunde nå informationen hemifrån utan att behöva få 
hem böckerna och att detta gjorde att de kunde sitta och arbeta med ämnet hemma så 
att de inte hade missat för mycket när de kom tillbaka till skolan igen.  

 

5.2.3 Möjligheter med chattfunktioner 

Det som eleverna lyfte fram om möjligheterna med en chattfunktion vara att det gav 
eleverna en möjlighet att få mer tid med sin lärare. Denna hjälp uppfattade eleverna 
svårigheter med att få annars. Eleverna kände även att detta medförde en möjlighet 
att verifiera och förankra sina kunskaper. 
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Extra tid med läraren 

Många elever upptäckte fördelar med chatten. En av eleverna såg även chatten som 
det bästa verktyget. Detta motiverade eleven med att man fick svar på sina frågor 
utanför lektionstid. Det var en möjlighet att få hjälp när man satt och pluggade 
hemma på kvällarna.  

E2: Jag tyckte den var det bästa med hela det här faktiskt … ofta är det så att 
läraren inte har tid att svara på alla ens frågor … Då vet man att du var 
tillgänglig å så kunde man bara skicka iväg och fråga och så fick man svar. 

Chatten gjorde att eleverna kände att läraren fick mer tid med dem som enskilda 
elever. Eleverna uppfattade att den hjälp de fick var riktad rakt till dem då det var 
deras frågor som berörde deras problem som läraren svarade på. Detta sätt att arbeta 
uppfattas av eleven som hjälp på dennes nivå vilket medför att eleven känner 
starkare kontakt med läraren och att läraren bryr sig om eleven. 

 

Kvalificerad hjälp 

Några elever lyfte att man ibland kör fast när man studerar hemma och kanske inte 
kan få den hjälp man behöver då. Att ha tillgång till läraren som kan vägleda en och 
hjälpa en med uppgifterna blir då en bra hjälp då kanske elevens föräldrar kanske 
inte alltid klarar av att hjälpa eleven. 

E7: Men det är väl det att man har tillgång till att få kontakt med läraren nån 
gång som inte är under skoltid. Så när du sitter och pluggar kan du fråga läraren 
om du behöver hjälp. Istället för att sitta själv och fundera å kommer inte på det 
… Så kan man få svar direkt. 

E3: Man får mer hjälp. Det är inte alla som har föräldrar hemma som kan 
någonting. Eller så är man hemma ensam eller någonting. Så är det någon man 
kan fråga lättare och så får man ett riktigt svar.  

Eleverna uppfattar chatten som en stor möjlighet att få snabb respons om eleven 
stöter på svårigheter i arbetet. Under de tider som chatten var öppen kände eleverna 
att responsen på deras frågor kom snabbt vilket gjorde att de kunde komma vidare i 
sina studier utan att behöva vänta tills nästa lektion på att få svar. Eleverna uttryckte 
det också som viktigt att det var just läraren som hjälpte dem då läraren är inläst på 
området och vet hur man ska resonera och tänka när man arbetar med uppgifterna. 
Detta kan inte alltid en förälder eller ett syskon bidra med på samma sätt. Föräldrars 
och syskons hjälp är ofta förknippad med en viss osäkerhet som gör det svårt för 
eleven att veta att den hjälp som eleven får är korrekt. Därför ser eleverna chatten 
och lärarens hjälp i denna som viktig. 

 

Förankra kunskaper 

Några elever såg det som en möjlighet att förankra sina kunskaper inför till exempel 
ett prov. Man kunde direkt få respons om det man lärt sig var korrekt eller inte så att 
man som elev kände sig mer säker inför provet. Men även möjligheten att kunna 
fråga om vad som helst inom ämnet. 

E5: Om man har några sista frågor där. Om man sitter och pluggar där på kvällen 
inför ett prov så kan man ju ställa dem och liksom få svar från läraren direkt och 
ja man kan ju fråga tills man förstår helt enkelt. Så att man inte liksom behöver 
sitta och tveka liksom. 
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E4: ett bra sätt om man vill få svar på sina frågor. Man kan ju fråga vad som 
helst som har med ämnet att göra.  

Eleverna uppfattade även chatten som en bra möjlighet till att kunna boka in extra 
hjälp med läraren inför ett test eller prov. Eleverna känner att de kan få in lite mer 
kunskaper efter sista lektionen innan provet. Chatten ger då eleverna en möjlighet att 
kunna få klarhet i frågor som dyker upp efter sista lektionen. Annars är eleverna av 
uppfattningen att de inte skulle ha fått möjligheten att få denna klarhet förrän i sista 
stund innan provet startar.  

 

5.2.4 Möjligheter med kursforum 

Fördelarna med ett kursforum var enligt eleverna att de fick en möjlighet att lära av 
varandra och att forumet hade liknande funktioner som chatten och därmed kunde 
fungera som ett komplement till den. 

 

Lära av varandra 

Fördelarna eller möjligheterna med ett kursforum var enligt några elever möjligheten 
att ta hjälp och att dela med sig av problem och lösningar till varandra. Att få en 
uppgift förklarad för sig och inte bara se svaret i facit. Även att läraren ibland var 
inne lyftes. 

E8: Man kan ju ta hjälp utav varandra. Det är nästan alltid någon annan inne. 
Man kan fråga vad de har gjort med uppgiften liksom. Så det tror jag är jättebra.  

E7: Det är en väldigt bra tanke … bra att man kan dela med sig av sina lösningar 
till varandra. Istället för att kolla i facit att ok så blev det. Så kan man ju fråga 
någon hur gör man så att man verkligen förstår istället för att bara se lösningen. 

Eleverna var positiva till att kunna hjälpa varandra och att kunna få hjälp av både 
sina klasskamrater och läraren. Tillgängligheten var också något som eleverna tyckte 
var bra. Forumet var alltid öppet och eleverna var av uppfattningen att det nästan 
alltid var någon annan inne som kunde ge svar på de frågor som lades upp på 
forumet. Att läraren var inne och besvarade frågor och såg det som eleverna skrivit 
sågs av eleverna som positivt. Det gav eleverna en uppfattning av att läraren var 
intresserad av vad eleverna gjorde och tog sig tiden att gå in för att se om frågorna på 
forumet besvarats eller för att besvara en fråga som ännu ej besvarats av någon av 
eleverna.  

 

Komplement till chatt 

Vissa påtalade att den innehöll samma funktioner som i chatten men att forumet var 
mer tillgängligt då det var öppet hela tiden. Forumet gav också en möjlighet till att 
ställa frågor när man satt hemma och arbetade.  

E5: Det kan ju ha lite samma funktion som chatten där. När chatten är stängd kan 
den ha samma funktion som chatten skulle haft om den varit öppen att liksom 
kunna ställa frågor när man är hemma och så och inte träffar läraren. … Jag 
tyckte det var en bra möjlighet att kunna ställa frågor så när inte chatten var 
öppen.  

Forumet var öppet dygnet runt vilket gjorde att eleverna kunde gå in när de ville och 
ställa frågor till varandra. Denna möjlighet hade inte chatten som endast var öppen 
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vissa tider varje vecka. Forumet blev då ett komplement som enligt eleverna övertog 
chattens roll när denne inte var öppen. Eleverna såg just tillgängligheten som en 
mycket positiv del av chatten.  

 

5.2.5 Möjligheter med en kombination av verktygen 

Här uppfattades olika möjligheter beroende på hur man kombinerade verktygen. Här 
nämnde eleverna att olika kombinationer bidrog på olika sätt till studierna. En elev 
lyfte att möjligheterna inte förändrades om man använde flera verktyg. 

 

Fotografier och VOD 

Ett par elev poängterade att man kunde använda dessa som en bra kombination. Att 
man då kunde titta på fotografierna och samtidigt få det som stod där förklarat för sig 
av läraren. Den inspelade genomgången blev en förankring av det som stod i 
fotografierna av tavlan.  

E2: Om man tar foton på tavlan. Så får man ju tydligt och konkreta exempel och 
formler och så. Sedan i kombination med tex videon då får man ju det förklarat 
för sig. Eeh och sedan om man sett båda de två då kan man ju ställa frågor i 
chatten. Och i forumet bolla idéer med klasskamrater. 

E3: Det är ju bra att både ha att man kan få det förklarat och att man kan läsa 
själv. Ibland fattar man inte om man ser en bild och då var det bra att ha din röst 
som liksom verkligen förklarade det. Så att man får dubbel förklaring typ. Och 
om man inte fattade din genomgång kunde man få det förklarat en extra gång. 

Eleverna såg att dessa verktyg kompletterade varandra bra. Att kunna titta på 
bilderna av tavlan samtidigt som man lyssnar till det som sägs i videon. Det gör 
enligt eleverna att de kan hänga med fullt i det som sägs utan att behöva anteckna 
samtidigt. Eleverna känner då att de kan uppfatta nyanser i lärarens genomgång på 
ett annat sätt än när de samtidigt känner att de ska hinna anteckna det som skrivs och 
sägs under genomgången. Samtidigt kan eleven i ett ämne som fysik se formlerna 
som skrivits på tavlan med hjälp av fotografierna och lyssna på lärarens förklaring av 
formlerna utan att distraheras av det andra elever i klassrummet gör.  

 

Fotografier, VOD och chatt 

Några såg möjligheter med att använda både fotografier, VOD och chatt. Detta gav 
enligt eleven förutom möjligheten till att se bilderna och få dem förklarade för sig i 
videon även en möjlighet att om man inte förstod eller undrade något direkt kunde 
fråga läraren eller en klasskamrat och få svar. Eleven jämförde detta med att man har 
tillgång till samma saker som under en lektion. 

E7: Ja men typ att man har filmen och bilderna exempelvis. Du hör 
genomgången men kan också se precis på bilderna hur det är. Å dyker det upp 
någon fråga kan du skriva det till läraren eller lägga upp det i forumet och fråga 
nån som kanske förstod det bättre. Så alla de här delarna går ju att koppla ihop 
eller de måste ju kopplas ihop för att du ska förstå bäst liksom. Så på så sätt är 
det som att ha hela lektionen framför sig på datorn.  

E6: Jo det tror jag. Om man sitter och räknar på någonting å man har 
anteckningarna samtidigt på datorn å sen har chatten igång också. Då är det 
bättre än att sitta med boken och chatten då boken kan vara svår att följa.  
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Chatten kombinerat med forografierna och VOD (video on demand-inspelningarna 
av genomgångarna) gav ytterligare en dimension till lärandet. Nu uppfattade 
eleverna att chatten medförde en snabb feedback på det innehåll som presenterades i 
VOD och fotografierna. Det medförde för eleverna en större säkerhet till innehållet i 
kursen. Eleverna kände att läraren genom chatten kunde meddela eleverna om de 
uppfattat materialet korrekt. Det blev enligt vissa elever som att vara med på en 
lektion igen då verktygen tillsammans gav dem tillgång till samma utbyte som 
lektionerna. Eleverna kunde ställa frågor till läraren, de kunde höra lärarens 
genomgång och se lärarens anteckningar precis som vid en lektion. 

 

Samma resultat 

En elev ser inte dessa verktyg som kan tillföra mer tillsammans än de gör var och en 
för sig. 

E5: De tillför lika mycket som var och en för sig. 

Vissa elever såg inte dessa verktyg som verktyg som kunde tillföra mer till eleven 
om eleven valde att använda flera av dem tillsammans. Eleven såg verktygen som 
olika verksamheter inom kursen och kunde inte koppla deras positiva sidor och 
möjligheter till varandra.  

 

5.2.6 Elevers svårigheter med IKT 

Eleverna påtalade inte så många svårigheter med IKT. Eleverna ansåg att det ibland 
var svårt att hitta materialet, att det ibland hade behövts förklarande rubriker. Vissa 
verktyg uppfattades som krångliga och vissa elever påtalade att det fanns bristande 
kunskaper och brist på tid för att sätta sig in i verktygen. 

 

Att hitta materialet 

Ett par elever uttryckte att det var svårt att hitta materialet. Detta hade sin grund i 
olika faktorer. Att strukturen av menyerna på kurshemsidan kunde förändras påtalade 
eleverna. Gällande bilderna eftersöktes mer förklarande text som berättade vad som 
fanns i bilderna.  

E1: … det är mer att man ska bara ha rätt mappar och sånt där…  

E2: Jo lite. Att hitta chatten, först visste jag inte vad den låg… Och att man ger 
tydliga instruktioner med var det ligger.  

För att arbetet med dessa IKT-verktyg ska fungera känner eleverna att arbetet ska 
vara enkelt att använda för dem annars bemödar de sig inte med att använda 
verktygen. Att kunna hitta det man eftersöker snabbt och enkelt blir då enligt 
eleverna viktigt. När de sitter och arbetar vill de inte behöva ägna tid till att hitta 
materialet. En tydlig struktur som presenterats innan är något som eleverna anser är 
viktigt för att komma tillrätta med detta problem. Det betyder att plattformen måste 
vara färdig innan arbetet startar så att det inte sker förändringar som eleverna inte är 
beredda på. 
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Förklarande rubriker 

Några elever fann det svårt att identifiera innehållet i filmerna och pdf-filerna med 
fotografierna av tavlan. Eleverna ville att man på något sätt skulle skriva vad som 
fanns i filerna så att det blev lättare att veta innehållet innan man öppnade filen. 

E2: Men fotona skulle man kunna göra tydligare med kanske man har en rubrik 
för varje bild och datumet. 

E7: Det var väl kanske lite svårt att se vilken video som var vilken å vad du gick 
igenom … En beskrivning av vad vi gick igenom. Att man kanske skriver upp de 
delmomenten man går igenom. 

Detta är nära anknutet till förra temat som var att hitta materialet. Men eleverna var 
tydliga med att identifiering av filernas innehåll var viktigt. När man väl hittat 
materialet, det vill säga videorna och fotografierna så ville eleverna snabbt kunna ta 
reda på exempelvis vilket filmklipp som innehöll den information som eleven letade 
efter. Elevernas lösning på detta problem var att läraren skulle publicera förklarande 
rubriker och kort information om vad varje fil innehöll. 

 

Krångligt 

Framförallt gällande forumet framkom det att eleverna haft svårt att se hur de skulle 
använda det och vad det medförde för deras studier. Det var även en plattform som 
många elever inte kände att de hade tillräckliga kunskaper om. Eleverna ansåg att 
forumet var krångligt och rörigt.  

E3: Det var forumet som jag inte visste vad jag skulle göra med det. 

E2: Jaa forumet. Det som gjorde att jag inte gick in där var att det var alldeles för 
krångligt. 

Eleverna eftersträvar en miljö som är enkel att använda sig av. Eleverna poängterar 
att de vill veta hur miljöerna fungerar och hur de är upplagda. När det gäller det 
arbete med IKT som eleverna i studien arbetat med uttrycker de att forumet kändes 
komplicerat och svåranvänt. Eleverna kände att de inte visste hur de skulle använda 
forumet och att det var svårt att se strukturen i forumets uppbyggnad. Detta medförde 
att eleverna uppfattade forumets miljö som krångligt och svårarbetat något som 
gjorde att eleverna i mindre utsträckning använde forumet. 

 

Tid och kunskap 

När det gällde chatten upplevde en elev att det var svårt att ha tid att sitta när chatten 
var öppen. En elev sa att den hade behövt mer genomgång i hur tekniken fungerade 
för att eleven inte hade dessa kunskaper. Här blev tiden också en avgörande faktor då 
eleven kände att den inte hade den tid som krävdes för att sätta sig in i systemen. 

E4: Det var svårt med tiden till chatten. Man kanske inte hade tid just den tiden. 
Och det var ju lite synd då. 

E6: Jag tycker att vi kunde fått mer genomgång i hur man använder det. Det tog 
ganska lång tid innan man kom in i det och man fattade hur man skulle få igång 
allting och så. Å det var lite därför jag drog mig för att använda det också. För 
jag är inte sådär jätteteknisk. 

Eleverna kände därför att den främsta nackdelen med chatten blev den begränsade tid 
som chatten var öppen. För att använda sig av chatten behövde eleverna ha tid när 
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den var öppen. Några elever tyckte att detta begränsade de positiva aspekterna av 
chatten eftersom de hade svårt att använda chatten när den var öppen. En utökad 
presentation tyckte eleverna också var viktigt för att eleverna verkligen skulle veta 
hur verktygen fungerade och vad verktygen bidrog med. Detta återkom från eleverna 
om alla verktygen som användes. Men att endast ha en bättre mer detaljerad 
genomgång av miljön var enligt vissa av eleverna inte tillräckligt utan eleverna 
kände att de behövde fortlöpande stöd kring verktygen i skolan då eleverna annars 
kände att de hade svårt att hitta tid för att lära sig hur verktygen fungerade. 

 

5.3 Elevers uppfattning av hur läraren kan skapa en bra 
lärmiljö med IKT 

För att skapa en bra lärmiljö poängterade eleverna arbetet är varierat. Eleverna ville 
ha en tydlighet i lärandet och lärarens agerande uppfattades av eleverna som viktigt. 
Valet av plattform och teknikanvändande var också något eleverna påtalade som 
viktigt för en bra lärmiljö. 

 

Variation 

Att variera sin undervisning såg eleverna som ett bra sätt att motivera och att skapa 
en bra lärmiljö. Att det sker plötsliga ändringar i tempo eller volym verkade också 
vara önskvärt av eleverna.  

E3: Svår fråga. Att göra på nya sätt så att det inte alltid är samma gamla vanliga 
sätt så att det blir något nytt det händer något.  

E7: … om man får se bilder eller att det kommer alltså det kan vara ljudeffekter 
eller sånna saker också. Då kan ju det vara bättre också så att man blir lite mer 
uppmärksam. 

Undervisningen skulle enligt eleverna inte enbart innehålla olika verktyg. Tempot 
under lektionerna skulle också varieras för att eleverna skulle känna att de var 
tvungna att vara med och alerta under hela lektionen. Detta kunde enligt vissa elever 
åstadkommas med hjälp av ljudeffekter eller något annat som tvärt förändrade fokus 
och tempot.  

 

Läraren 

Lärarens sätt att arbeta och agera verkade vara väldigt essentiellt enligt eleverna. Att 
man som lärare agerar på ett sätt som ger eleverna förtroende för ens arbete. Detta 
kan läraren enligt eleverna göra genom att bland annat hålla det den lovar. 

E2: Att man har tydliga genomgångar. Att man kan hjälpa eleverna också för 
ofta kan det vara så att läraren inte har tid att hjälpa.  

E3: Att man vet att läraren sitter där när man avtalat tid. Att den inte kommer för 
sent. Så att man verkligen vet att dem bryr sig. Och att de lägger ut de ska lägga 
ut och skriver upp de dem ska. 

Lärarens arbete var enligt eleverna mycket viktigt för lektionens resultat. Läraren 
måste ha elevernas förtroende och eleverna känner ett behov av att veta att läraren 
har full kontroll över det lektionsinnehåll som delges eleverna. Lärarens 
genomgångar måste därför vara grundligt planerade så att läraren är så förberedd 
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som möjligt och kan besvara de frågor som eleverna ställer. Annars kan enlig 
eleverna deras förtroende för läraren och lärarens kunskaper minska.  

 

Tydlighet  

Här lyfte eleverna att man kan använda tekniken för att göra saker tydligare och 
därmed lättare att förstå för dem. Eleverna betonade att det är viktigt att vara tydlig 
och göra kursmaterialet enklare för dem att förstå. Detta kan enligt eleverna 
åstadkommas genom att läraren exempelvis använder olika typer av visuella 
hjälpmedel. 

E2: Det handlar väldigt mycket om genomgångarna tycker jag … idag kan man 
ju använda jättemycket teknik för att underlätta och förtydliga saker 

E7: Något som är bra är visuella hjälpmedel. Liksom att man visar bilder på att 
så här funkar det eller gör någon form av illustration i alla fall på att så här 
funkar grejerna. 

Tydligheten är viktig för eleverna. En bra lärare är enligt eleverna kunnig och kan 
det material som läraren presenterar för eleverna. Läraren kan enligt eleverna med 
hjälp av sina kunskaper förtydliga och i vissa fall förenkla de fenomen som ingår i 
kursen. Om läraren utöver detta även använder sig av teknik som kan presentera 
simuleringar eller på andra sätt illustrera fenomen blir det enligt eleverna lättare för 
dem att ta till sig de kunskaper som förmedlas. 

 

Tekniken 

Här pratade eleverna om olika tekniska aspekter på en bra lärmiljö. Det handlade om 
hur och vad läraren skulle tänka på när han filmade. De efterfrågade en hög 
upplösning för att det skulle bli lättare att se vad som sker på tavlan. Och att läraren 
filmar så att behovet att spola i videon elimineras. Fotografierna skulle vara tagna så 
att de var enkelt att se vad som stod på tavlan. Även tillgängligheten nämndes 
framförallt gällande chatten.  

E5: Jag vill ha en videokamera med bra upplösning så att man ser vad läraren 
skriver på tavlan samtidigt som man hör. Att det kanske går att zooma på videon. 

E2: Att ha tillgång till chatten och kanske under flera timmar. Och att lägga upp 
genomgångar man har haft på nätet. 

Eleverna har en bild av hur de vill att tekniken ska fungera och vad de tycker är ett 
bra sätt att arbeta på med IKT-verktygen. Eleverna är duktiga på att utifrån denna 
bild formulera och presentera hur de vill att läraren ska arbeta med verktygen och hur 
läraren gör verktygen bra för eleverna. Eleverna eftersökte att om man använder sig 
av video så borde upplösningen vara tillräckligt hög för att det som skrivs på tavlan 
ska synas tydligt. Annars har vissa eleverna uppfattningen att de lika gärna kunde 
haft audiofiler med endast inspelat ljud och tillgång till fotografierna av tavlan. 
Utöver detta eftersökte eleverna bland annat utökad tillgänglighet för chatten. De 
tyckte att de två timmar som den var öppen var för lite och att kanske andra lösningar 
som till exempel ett meddelandeprogram som MSN Messenger kunde ha använts. Då 
kunde läraren enligt eleverna ha ett lärarkonto på tjänsten och läraren kunde vara 
inloggad när denne hade möjlighet att hjälpa eleverna. 
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Plattform 

Vissa av plattformarna var enligt eleverna inte bra valda. Många av dem såg här 
plattformen facebook som ett bättre alternativ. Detta är en plattform som eleverna är 
mer vana vid och tycker är enklare. 

E4: Eeh fast det tror jag hade vart bättre med en msn chatt eller facebook eller 
nått sånt. Bara för att det skulle vara enklare. 

E7: Facebook är ju väldigt populärt bland ungdomarna. Jag tror att de flesta i 
klassen har facebook.  

Utöver facebook såg eleverna även MSN Messenger som en tänkbar tjänst istället för 
chatten. Många av eleverna tyckte att chatten hade fungerat bra men att det hade 
kunnat fungera bättre och att tjänsten kunde varit mer tillgänglig om läraren använt 
sig av MSN Messenger eller facebook. Eleverna hade då känt sig mindre styrda av 
att de en viss tid borde arbeta med fysiken då läraren kunde vara online när denne har 
möjlighet att hjälpa eleverna. Trots detta såg eleverna facebook som den plattform 
som de helst av allt velat använda sig av. De motiverade detta med att de ofta var 
inne på tjänsten och att de flesta av eleverna använde sig av tjänsten. 

 

5.4 Hur eleverna vill att läraren introducerar och motiverar 
eleverna till att använda IKT 

Här presenteras de svar som eleverna gav under intervjuerna som berör hur läraren 
kan introducera och motivera eleverna till att arbeta med IKT. Elevernas svar har 
delats upp och först redovisas hur läraren kan introducera ett arbete med IKT.  
Därefter presenteras resultatet av hur läraren kan motivera eleverna att arbeta med 
IKT.  

 

5.4.1 Introducera arbete med IKT 

Vid en introduktion av arbete med IKT ville eleverna bli informerade om vilka 
fördelar arbetet med IKT innebar och eleverna såg det som essentiellt att läraren gick 
igenom de olika IKT-verktygen. 

 

Information om fördelar med IKT 

Eleverna tyckte att det var viktigt att man var noggrann med att informera dem om 
vilka fördelar ett arbete med IKT hade. Även att man grundligt visade hur de olika 
delarna skulle användas och på vilket sätt de kunde bidra till undervisningen.  

E3: Han ska väl berätta hur det fungerar liksom och vad man använder det till, 
varför det just är bättre än typ de andra sätten, så att man blir typ nyfiken på hur 
det fungerar och man visar att ni kommer att ha användning av det här. 

E7: Det är väl att man får en förklaring på att så här kommer det att gå till. Å de 
här hjälpmedlen kommer jag att använda mig av.  

Eleverna var tydliga med att de vill bli informerade om de fördelar som arbete med 
IKT medför. Eleverna vill veta hur de ska använda verktygen för att de ska göra så 
stor nytta som möjligt för eleven och elevens studier. Om eleverna inte ser fördelarna 
med att arbeta med IKT känner de att IKT enbart är tidskrävande och försvårar deras 
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studier. Eleverna uttryckte att de om de ser IKT som tidskrävande och krångligt inte 
kommer att använda sig av det. 

 

Genomgång 

Att ha med en dator och introducera verktygen och arbetssättet var viktigt för 
eleverna när man introducerar IKT. Även att visa exakt var dessa skulle läggas ut. 
Att ge en möjlighet till elevpåverkan nämndes också. 

E4: Att ha med datorn på en lektion i början. Och visat och gått igenom hur vi 
kommer göra på undervisningarna. Och hur det kommer att se ut och hur det 
kommer att fungera … Då kan ju eleverna komma med synpunkter också på 
ändringar eller om de har några frågor kan de fråga på en gång.  

När läraren introducerar IKT för eleverna vill de att läraren visar tydligt på en dator 
för eleverna var allt finns och hur det fungerar. Eleverna ser gärna att detta görs i en 
datasal så att eleverna har möjlighet att följa lärarens genomgång och praktiskt testa 
samtidigt. Om läraren gör detta direkt känner eleverna att de har koll på verktygen 
och hur de fungerar. Eleverna känner då att arbetet med IKT blir lättare för dem då 
de inte under arbetets gång behöver sätta sig in i verktygen. Vissa elever var av 
uppfattningen att denna introduktion kunde ge eleverna en möjlighet att utöva 
elevinflytande på IKT-miljöerna. 

 

5.4.2 Motivera arbete med IKT 

För att eleverna skulle känna större motivation till att arbeta med IKT ansåg de att 
det var viktigt att veta fördelarna med att arbeta med IKT-verktygen. Läraren skulle 
tydligt visa ett engagemang och en motivation till arbetssättet. Även vilken plattform 
som valdes ansåg eleverna var viktigt för deras motivation till IKT. 

 

Läraren 

Läraren är viktig för att kunna motivera eleverna till att arbeta med IKT. Läraren bör 
enligt eleverna visa engagemang och motivation till att använda IKT-miljön. 

E3: Jag blir mer motiverad om läraren är motiverad. Om läraren är på och glad 
och det ska bli kul då blir man ju själv motiverad. 

E5: Informera att det är väldigt roligt att arbeta med teknik. Å att det går att göra 
så mycket som underlättar så mycket för eleverna liksom. Och att eleverna 
kommer att se det som väldigt positivt. 

Lärarens arbete är enligt eleverna oerhört viktigt för att eleverna ska känna sig 
motiverade till att använda IKT. Utöver det som tidigare nämnts om att eleverna 
måste känna förtroende för läraren (se 5.3) eftersöker eleverna att läraren ska vara 
motiverad i arbetet med IKT-verktygen. Det är enligt eleverna en viktig uppgift för 
läraren att utstråla en motivation och tilltro till IKT-verktygen. Eleverna kan läsa av 
detta i lärarens agerande och om läraren utstrålar engagemang och tilltro till 
verktygen kommer eleverna att ta till sig detta och känna sig motiverade och 
engagerade.  
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Fördelarna 

Eleverna vill bli informerade om vad de har för nytta av att använda IKT-miljön. De 
vill att man berättar att det kommer att hjälpa dem i deras studier. 

E3: Att veta att det kommer att hjälpa en liksom. Att man kan lära sig kanske 
snabbare eller bättre att man verkligen får den hjälp man vill. 

E2: Att man kommer med en positiv så här bild av det hela. Och introducera och 
göra det tydligt. Instruera det tydligt liksom. Var sakerna ligger och hur man 
använder det och säga att det är väldigt bra. 

Ett sätt som eleverna ser som en stor del i deras motivation är att de tydligt får veta 
vilka fördelar de får om de arbetar med IKT: Detta har enligt eleverna mycket att 
göra med att de vet hur verktygen fungerar och hur de ska använda sig av dem för att 
kunna ta tillvara de fördelar som verktygen utgör. 

 

Plattform 

Men eleverna presenterade även andra sätt som de kunde motiveras vid fortsatt 
arbete med IKT. Här tryckte eleverna på valet av plattform och i synnerhet facebook 

E4: Jag tror det hade varit lättare att använda något som vi använder dagligen. 
Vår mail eller facebook eller något sånt där. Facebook hade nog varit det bästa 
om man skapat någon facebookgrupp eller nått sånt där man kan skriva för 
facebook besöker nästan alla dagligen. 

Eleverna tyckte att den plattform som användes skulle vara en plattform som de 
redan hade kunskaper om och kände sig engagerad till. Många av eleverna 
förespråkade facebook som de redan kände till och kunde använda. Fördelarna var 
enligt eleverna att de flesta av dem använde det dagligen och ofta var inloggade på 
tjänsten.  

 

5.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet i föreliggande studie visar att eleverna har många positiva tankar kring 
arbetet med IKT. Eleverna ser IKT som ett nytt sätt att arbeta. De möjligheter som 
IKT medför är enligt eleverna att de får en möjlighet att repetera genomgångar och 
om man missat en lektion så kan man ta igen den genom att se det inspelade 
materialet eller titta på bilderna av tavlan. Eleverna såg att tillgång till dessa IKT-
verktyg ledde till ökad förståelse i ämnet och att lärandet kunde bli mer interaktivt 
och mobilt. Samtidigt kände eleverna att de via chatt och fotografier av tavlan kunde 
ha större kontroll av informationen och att de antecknat och förstått genomgångarna 
på ett korrekt sätt. En följd av detta blev att eleverna kände att de kunde förankra 
sina kunskaper. Chatten bidrog även till att eleverna uppfattade att de fick mer tid 
med läraren och mer hjälp i ämnet. En hjälp som kunde vara svår att få när man 
studerar hemma. Eleverna såg även en möjlighet att kunna lära av varandra även om 
de gav uttryck för att plattformen inte var den optimala. Den plattform som eleverna 
förespråkade i arbete var facebook som eleverna kände att de var förtrogna med och 
som de besökte dagligen.  

 

De svårigheter som eleverna fann under arbetet med IKT vara att hitta och identifiera 
materialet på nätet. Detta problem kunde enligt eleverna förhindras genom en bra 
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och tydlig genomgång av upplägget innan uppstart. Att ha en bra och tydlig start kan 
även vara ett sätt att ge eleverna en förståelse för hur verktygen ska användas. 
Eleverna i denna studie påtalade att de framförallt gällande forumet inte kände att de 
visste hur det skulle användas. Några elever uppfattade att de inte hade de kunskaper 
som de tyckte behövdes för att kunna arbeta effektivt med vissa av verktygen. De 
elevers om uppfattade att de inte hade så stora tekniska förkunskaper kände att de 
inte hade den tid som krävdes för att hinna sätta sig in i verktygen. Till de inspelade 
videorna eftersökte eleverna en beskrivande text som presenterade innehållet i 
videon. Denna presentation tillsammans med att man delade upp videorna i mindre 
delar skulle enligt eleverna göra videorna mer behändiga och lätta att använda. Om 
IKT-miljön sedan erbjuder ett varierat sätt att arbeta, en lärare som är engagerad och 
visar på fördelarna med IKT samt genom tekniken simulerar eller på annat sätt 
tydliggör kunskapen så blir IKT ett bra sätt att lära. Lärarens arbete var enligt 
eleverna av stor vikt. Det var lärarens engagemang och positiva inställning till IKT-
arbetet som skulle medieras ut genom lärarens sätt att agera. Detta skulle enligt 
eleverna leda till att de skulle känna sig mer motiverade och engagerade i arbetet 
kring IKT. Men för att detta ska fungera måste eleverna ha förtroende för läraren och 
för lärarens kunskaper. Detta medför att läraren måste vara påläst och lärarens 
genomgångar bör vara noggrant planerade så att läraren är redo och kan besvara 
eventuella frågor som uppkommer från eleverna.  
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6 DISKUSSION 
IKT i skolan är något som påtalas mer och mer i Sverige idag. Det som diskuteras 
mest bland politikerna är att ge alla elever en egen bärbar dator som ska användas i 
undervisningen så kallad en-till-en dator. För att kunna arbeta med dessa nya 
förutsättningar är det viktigt att vi som lärare är väl förberedda och utbildade i hur vi 
kan använda de nya möjligheter som tekniken medför. 

 

6.1 Elevers tankar kring IKT i undervisningen 
Eleverna i denna studie ser många fördelar med IKT i undervisningen. Det blir ett 
nytt sätt att arbeta för dem och de får arbeta med nya verktyg. Enligt Hargreaves 
(1998) ställer det höga krav på lärarens teknikkunnande. Läraren bör använda 
tekniken på ett sådant sätt att eleverna inte tappar möjligheter till reflektion, 
bedömning eller analys i skolarbetet (a.a.). Att arbetssättet känns nytt och varierat är 
enligt eleverna i denna studie en stor bidragande orsak till elevernas positiva syn på 
IKT. Elevernas tidigare erfarenheter var att IKT bestod av PowerPoints, filmer, 
bilder på en overhead eller viss användning av SMARTTM-boarden. Någon elev 
saknade delar av arbetssättet inför ett kommade prov och uttryckte en önskan om att 
deras lärare skulle ge dem möjligheten att tillgå en chattfunktion. Detta kan kopplas 
till det som Hargreaves (1998) skriver om att en läroboks framställning av stoffet 
inte blir lika intressant för eleven som en film eller datorsimulering. Arbetet blir mer 
intressant för eleven med filmer eller simuleringar då dessa kan framställas på 
fängslande eller mer spektakulära sätt än en lärobok (a.a.). Eleverna har en tydligt 
positiv bild av arbetet med IKT. Som lärare kan informationen framställas på ett mer 
intressant och motiverande sätt för eleverna genom en användning av tekniska 
lösningar. Det blir sedan för läraren en balansgång mellan vilka verktyg som ska 
användas och när dessa ska användas för att eleverna ska se undervisningen som 
varierad och intressant.  

 

6.2 Elevers syn på möjligheter med IKT 
Denna studie visar att eleverna såg många möjligheter med arbetssätten med IKT. 
Dessa möjligheter skilde sig åt beroende på vilket arbetssätt och hjälpmedel som 
användes. Gällande VOD lyftes att man kunde repetera det som läraren gått igenom 
och på så sätt förankra kunskapen. Det sociokulturella perspektivet belyser också 
detta. Enligt Säljö (2010) kan en elev som får något förklarat kanske inte förstå det 
första gången. Men om eleven får höra det igen med samma ord kan eleven ta till sig 
kunskapen. Detta beror på att eleven är mitt uppe i arbetet och då kan se problemet 
klart och därmed ta till sig kunskapen (a.a.). Denna utsaga belyser att eleven är mitt 
inne i ett arbete när denne tar till sig den nya kunskapen. Om eleven är inne i ett 
arbete med kursens innehåll innebär det att eleven aktivt valt att arbeta för att kunna 
tillgodose sig kunskapen. Belägg för detta finner vi även i tidigare forskning 
(McGarr 2009) som fann att studenterna använde VOD under dedikerad studietid. En 
anledning till detta kan vara att vi måste vara fokuserade på det material som vi ska 
tillgodose oss för att kunna ta det till oss. Vi kan inte bara lyssna på något och sedan 
förstå det direkt. Vi måste processa informationen och göra den till vår egen. 
Kunskap idag handlar som tidigare nämnts inte om att kunna rabbla en massa 
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information som man lärt sig utantill. Det som samhället eftersträvar idag är att vi 
kan göra informationen till vår egen och förstå informationen (Säljö 2010; Hellström 
2011).  

 

Även det egna initiativet är viktigt för lärande trots att vi utan hjälp utifrån har en 
begränsad utvecklingspotential. Lärandet är en samhandling med andra människor 
eller artefakter (Hundeide 2006). VODn blir en artefakt som ger eleven möjlighet att 
repetera genomgången när eleven behöver den. Eleven tar ett eget initiativ till 
lärande som är viktigt för att eleven ska vara mottaglig för informationen. Eleven 
interagerar sedan med den artefakt som IKT-verkyget utgör och kan på detta sätt 
utvecklas. Edirisingha et al. (2007) visar i sin studie att studenterna såg detta sätt att 
arbeta som flexibelt och bekvämt. Det blir tydligt att det finns kunskapsmässiga 
fördelar med att arbeta med VOD (a.a.). Detsamma kan enligt min studie sägas om 
fotografierna av tavlan. Dessa framförallt i kombination med VOD bidrog enligt 
eleverna till en ökad förståelse. Dessa två artefakter var nära anknutna till varandra 
och tillsammans bidrar de till en ökad förståelse. Detta överensstämmer bra med 
McGarrs (2009) studie som visar att eleverna ofta satt med videon i kombination 
med anteckningar. Verktygen som videorna och fotografierna utgör ger eleverna en 
möjlighet att använda dem tillsammans på ett bra sätt. Eleverna kan se allt som 
skrivits på tavlan tydligt och detaljerat samtidigt som de kan lyssna på en förklaring 
till det som skrivits. Rent praktiskt kan eleven se exempelvis en formel framför sig 
och samtidig höra lärarens förklaring av formeln flera gånger. Dessa möjligheteter 
uppfattades av eleverna i föreliggande studie som mycket positivt. 

 

I denna studie framkommer även att eleverna ser en möjlighet att verifiera sina 
kunskaper och att detta är en viktig möjlighet med IKT. Detta påtalar även Kernell 
(2002) som en ny del av lärarens arbete. Läraren bör arbeta med att hjälpa och lära 
eleverna att sovra bland all information som idag finns tillgänglig. Arbetet att hjälpa 
eleverna med detta är en tydlig del av dagens lärarroll (a.a.). Att känna att man har 
antecknat rätt och förstått genomgången på ett korrekt sätt verkar vara viktigt för 
eleverna som på detta sätt kan veta att de förstått saker korrekt inför ett prov eller 
test. Enligt Hargreaves (1998) genomsyras samhället av teknologiskt genererade 
bilder och det kan vara svårt för en lärobok att konkurrera med dessa bilder. 
Simuleringar och filmer som belyser samma eller liknande information som 
läroboken har ofta mer spektakulära och fängslande framställningar än den som 
återfinns i läroboken. Det blir här lärarens uppdrag att motivera eleverna genom att 
använda sig av en kombination av tekniska lösningar och läroböcker (a.a.). 
Informationsflödet i samhället idag är stort och det är svårt att kunna sortera bort 
irrelevant information om man saknar erfarenhet av det. Samtidigt konkurrerar 
skolans verksamhet med mycket mer intressanta bilder som når eleverna via tv och 
Internet. Att kunna fokusera på rätt information och därmed sortera bort delar av 
informationsflödet är viktigt för att eleven inte ska översköljas och hjälplöst driva 
med i den väldiga medieströmmen. Men att kunna sortera ut relevant information 
och lära sig den utantill är idag inte tillräckligt. Säljö (2010) ser att lärarens roll 
handlar om att lära eleverna att omvandla information till kunskap. Detta kan tolkas 
som att det inte längre är tillräckligt att kunna rabbla information utantill. Det är 
essentiellt att man kan ta till sig informationen och göra den till sin egen. I 
föreliggande studie ser man att detta är något som enligt många elever var en 
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möjlighet med många av de artefakter som fanns. Framförallt identifierade eleverna 
detta som en viktig möjlighet vid användande av chattfunktioner där de snabbt kan få 
svar av läraren då denna artefakt stödjer full duplexkommunikation. Enligt 
Sherbloms (2010) studie kan användare av en chatt hålla kontakten med varandra 
och interagera i realtid. Detta medför att eleverna får ett mer aktivt deltagande i den 
gemensamma aktiviteten. Samtidigt kan eleverna få snabb feedback och forum och 
chatt bidrar till större elevsamarbete (a.a.). Detta arbetssätt kan enlig Lundin & 
Gunnarsson (2010) bidra till att elevernas kompetenser blir bidrag till undervisningen 
och att eleverna känner sig mer delaktiga och inte enbart blir passiva lyssnare.  

 

Den nya teknikens möjlighet att visualisera och simulera olika situationer lyftes 
också fram i resultatdelen av föreliggande studie. IKT lösningar kan göra det enklare 
för eleverna att uppfatta eller förstå något som kan vara svårbegripligt om man 
endast ser en bild eller får höra någon berätta om fenomenet. Säljö (2010) ser också 
detta som en möjlighet med dagens teknik. Simuleringar och visualiseringar kan göra 
osynliga saker mer tydliga och påtagliga. Elever kan tydligare se samband genom 
rörliga bilder. Dock bör för stor tro inte läggas på dessa artefakter då deras positiva 
inverkan har sina begränsningar (a.a.). Som lärare har vi idag en otrolig mängd 
verktyg till vårt förfogande (Kernell 2002) för att kunna förenkla och förtydliga 
fenomen och annan information för våra elever. Lärare kan förenkla mycket av den 
information som skolan ska förmedla genom användande av tekniska apparater och 
verktyg. Men det är svårt som lärare att veta var man ska börja leta i den uppsjö av 
information som finns. Samtidigt är det viktigt att läraren är insatt i dessa 
simuleringar och verktyg så elevernas eventuella frågor kan besvaras direkt.  

 

6.3 Svårigheter med IKT 
Det mobila lärande som enligt McGarr (2009) var en av de störst bidragande 
faktorerna till att universiteten började med podcasts verkar ha uteblivit eller varit för 
svårt att implementera av studenterna att de inte gjort det. Även i föreliggande 
studies resultat har det inte framkommit tankar om mobilt lärande förutom med 
fotografierna av tavlan. Walls et al. (2010) pekar i sin studie på att detta har att göra 
med att studenterna ofta inte har tillgång till mobila videospelare (a.a.). Detta verkar 
dock inte vara anledningen till att det mobila lärandet uteblir. Även de elever som i 
denna studie hade tillgång till mobila videospelare använde inte dessa till de 
inspelade genomgångarna. Problemet verkar vara att eleverna vill ha dedikerad 
studietid för att kunna ta till sig innehållet i videorna. Detta påtalar även McGarr 
(2009) som fann att de flesta studenterna tittade på det inspelade materialet under 
dedikerad studietid.  

 

Resultatet från föreliggande studie visar att svårigheter med IKT främst är av 
användarkaraktär. Eleverna hade svårigheter att hitta materialet och att identifiera 
innehållet. Denna problematik belyser även McGarr (2009). Det är viktigt att läraren 
har en tydlig bild av hur eleverna ska lära sig av redskapen och utforma lärmiljön 
efter detta. Eleverna måste få den information och de verktyg som behövs för detta 
arbete (a.a.). Anledningen till att detta är betydelsefullt är att många elever inte har 
tidigare erfarenheter av att arbeta med IKT på detta sätt. Elevernas bristande 
erfarenheter av arbetssättet ser även Walls et al. (2010) i deras studie och belyser att 
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man måste informera och introducera eleverna för detta arbetssätt (a.a.). Att arbeta 
med detta är också ett sätt att lösa en del av de problem som framkom i denna studie. 
Ofta kopplade eleverna krångligheten till att det kändes rörigt och att de inte visste 
hur de skulle använda redskapen. Detta kan mer information och introduktion 
motverka genom att visa för eleverna hur de ska arbeta med verktygen och vad de 
bidrar med. Här visas igen att lärarens roll i arbetet är viktigt. Läraren bör ha tänkt 
igenom miljöerna och ha en klar bild av hur dessa ska användas. Detta måste läraren 
sedan på ett klart och tydligt sätt förmedla till eleverna genom att praktiskt visa hur 
verktygen fungerar. Detta påtalade även eleverna i föreliggande studie. Enligt 
McGarr (2009) leder ett bra förarbete och en god planering till att en bra lärmiljö 
som passar den elevgrupp som den är ämnad för kan utformas. Och enligt McGarr 
(2009), Yunus et al. (2006), Edirisingha et al. (2007), McShane (2004) och Ormond 
(2008) är dessa IKT lösningar ett komplement och inte en ersättning för den 
ordinarie undervisningen. Även detta är viktigt att beakta när läraren utformar sin 
IKT-miljö.  

 

6.4 Elevers uppfattning av en bra IKT-miljö 
I föreliggande studie framkommer att de intervjuade eleverna ser variation, lärarens 
sätt att arbeta, tydligheten i undervisningen, tekniken och valet av plattform som 
essentiella för att en lärmiljö ska vara bra och givande i arbetet. Idag finns det så 
många tekniska möjligheter att det kan vara svårt att välja (Kernell 2002). Som lärare 
kan det bli svårt att välja och motivera de teknikval man gör. Samtidigt ger 
tillgången till många olika tekniska lösningar läraren en möjlighet att variera sin 
undervisning. Detta kräver dock mycket planering och att man som lärare har en klar 
bild av hur eleverna ska använda verktygen och när ett verktyg ska användas 
(Sherblom 2010). Läraren har en tuff uppgift vid skapandet av en bra IKT-miljö. 
Arbetet kräver inledningsvis mycket letande efter information och lämpliga verktyg. 
Om man som lärare inte har så mycket erfarenhet av IKT-verktyg och var man hittar 
dessa kan arbetet vara mycket tidskrävande och ansträngande. För att arbetet ens ska 
vara värt ansträngningen som krävs måste den tillföra något som den ordinarie 
undervisningen inte gör. Det finns ett flertal aspekter som läraren måste ha i åtanke 
för att IKT-miljön ska anses som bra av eleverna. Samtidigt är det som tidigare 
nämnts viktigt att man ser IKT som något som tillför något till den ordinarie 
undervisningen och att IKT är ett komplement. 

 

Att göra kunskapen tydligare och därmed enklare för eleverna att ta till sig var något 
som eleverna i denna studie betonade. Att läraren använder tekniken till att 
visualisera eller på annat sätt visa något som har koppling till den kunskap som 
eleverna ska ta till sig. I det sociokulturella perspektivet talar även Säljö (2010) om 
detta. Att den nya tekniken ger läraren en möjlighet att förtydliga och för eleverna 
visualisera kunskapen på ett annat sätt. Eleverna får en tydlig bild av ett fenomen och 
kan då enklare göra kunskapen till sin egen. Det är att göra information till personlig 
kunskap som idag är det som eftersträvas när tillgången till information är 
omfattande (Hellström 2011; Säljö 2010). Samtidigt måste läraren arbeta så att den 
information som är essentiell blir tydlig för eleven i IKT-miljön. Enligt Kernell 
(2002) ingår det i lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att sovra brand all tillgänglig 
information. En del av detta är att hjälpa eleverna att finna informationen (a.a.). De 
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tekniska lösningarna ska även ge eleverna en chans att tillgodogöra sig kunskapen 
och göra den till sin egen. Här framkommer tydlig lärarens roll som den lärde och att 
eleverna är lärlingar som söker kunskap hos den mer kunniga läraren. För att nå detta 
mål är en teknik att visualisera och tydliggöra som tidigare nämnts. Att enbart arbeta 
med exempelvis simuleringar av fenomen är dock inte tillräckligt. Enligt Lundin & 
Gunnarsson (2010) bör eleverna även få en möjlighet att samspela med varandra i 
undervisningen så deras erfarenheter och tidigare kunskaper ska kunna användas för 
att stärka gruppens lärande (a.a.). Detta innebär att läraren måste skapa redskap som 
ger eleverna möjligheter till detta samspel. Hargreaves (1998) betonar att tekniken 
måste användas så att eleverna inte tappar möjligheter till reflektions-, bedömnings- 
eller analysarbete. Detta ställer stora krav på att läraren är påläst, har stora tekniska 
kunskaper och kan använda tekniken på ett nyskapande sätt (a.a.). Läraren har en tuff 
uppgift då denne förutom det ordinarie arbetet som en lärare har även förväntas ha 
stort tekniskt kunnande och intresse som ska återspeglas i lärarens arbete.  

 

Eleverna i föreliggande studie nämnde att videorna skulle ha en upplösning som 
gjorde att det som var skrivet på tavlan med enkelhet kunde läsas när eleven tittade 
på videon. Vid redigeringsarbetet ansåg eleverna att videorna skulle styckas upp i 
mindre bitar för att eliminera behovet av att spola i filmerna Detta gör att lärarens 
planering och utförande av undervisningen som spelas in blir viktigt. Denna 
planering är enligt McShane (2004) dock inte av samma art som den 
lektionsplanering som läraren gör inför en lektion (a.a.). Läraren måste därför ha 
stora kunskaper om tekniken som används vid inspelningen. Samtidigt ska materialet 
som spelats in ge eleverna en möjlighet att kunna resonera, reflektera och diskutera 
innehållet. Om videorna inte ger eleverna möjlighet till detta bör det finnas andra 
verktyg som erbjuder dessa möjligheter (Hargreaves 1998). Att stycka ner 
videofilerna medför inte bara att det blir lättare att hitta den information man letar 
efter och att man slipper spola i videorna. Enligt McCombs & Liu (2007) och Walls 
et al. (2010) medför detta att filstorleken blir mindre vilket gör att laddningstider 
eller nerladdningstiderna kortas ner. Skulle dessa vara för långa skulle det kunna leda 
till att eleverna inte bemödar sig med att använda videorna. Även kvalitén är viktig 
framförallt i ämnen där beräkningar görs. Kvaliteten bör då vara tillräckligt bra så att 
tittaren kan uppfatta det som görs på tavlan (a.a.). En ökning av upplösningen på 
videorna skulle kunna inneböra att det som skrivs på tavlan blir synligare. Detta 
skulle eventuellt kunna eliminera behovet av att ta fotografier av tavlan. Det verkar 
annars tydligt att det skulle kunna räcka med inspelat ljud från genomgångarna om 
eleverna ska se dem med fotografierna framför sig. Kortare snuttar av videorna 
skulle minska storleken och därmed laddningstiderna för videorna. Samtidigt skulle 
det medföra mindre behov av att spola i filmerna vilket skulle kunna uppfattas som 
händigare för användarna. Om användarna inte uppfattar filmerna som enkla att 
använda kan det leda till att de inte använder dessa. 

 

6.5 Introduktion och motivation till IKT 
I denna studie har det i resultatdelen framkommit att eleverna vill bli informerade om 
fördelarna med IKT och att en grundlig genomgång görs när läraren introducerar 
arbetet i en IKT-miljö. Eleverna vill veta hur de ska använda sig av de olika 
verktygen och hur dessa verktyg kan bidra och hjälpa dem i deras skolarbete. Denna 
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introduktion bör enligt eleverna göras med hjälp av en dator och att introduktionen 
går igenom hur verktygen fungerar. Det framkom även att eleverna hade olika 
mycket kunskap om IT och teknikverktyg. Att identifiera elevernas nivå och möta 
eleverna där är viktigt för att eleverna ska lära sig använda verktyget. Att eleverna 
har olika mycket erfarenhet av datoranvändande kanske inte kommer som en 
övveraskning för många. Vissa människor har ett större intresse av IT och därmed ett 
större kunnande. Det blir därför viktigt att läraren har en bra bild av elevernas 
datorkunnande för att kunna ge eleverna den information som de behöver för att 
kunna använda IKT-miljön. Speciellt om denna miljö bidrar med positiva effekter på 
lärandet så ska ingen elev missgynnas för att eleven inte har tillräckliga erfarenheter 
av IT. Därför måste den genomgång som startar upp arbetet vara av sådan art att alla 
elever kan tillgodose sig den. Uppföljning av denna genomgång bör också 
genomföras så att eventuella frågor som kan ha uppkommit besvaras. McGarr (2009) 
belyser också vikten av att informera eleverna om hur verktygen fungerar för att de 
ska kunna nyttja dem på ett korrekt och bra sätt. Sherblom (2010) ser att många 
elever har ångest kring att arbeta med IT och tekniklösningar. Eleverna kan känna 
osäkerhet, ha tidigare dåliga erfarenheter eller känna en oro inför arbetet. Det är 
viktigt att läraren då kan bemöta detta genom att agera motiverande och visa ett 
engagemang för detta sätt att arbeta. Om eleverna ser fördelarna kan de lättare 
motiveras och se en nytta med IKT-miljön (a.a.).  

 

Lärarens motivation i kombination med att de positiva aspekterna leder enligt 
eleverna i föreliggande studie till att de känner ökad motivation till IKT-miljön och 
de tekniska verktygen som denna ger. De påtalar även att valet av plattform och i 
synnerhet plattformen facebook som de är förtrogna med skulle öka deras 
motivation. Enligt Hellström (2011) bidrar miljöer som facebook till en 
kunskapsutveckling hos individen. Även Åkerlund (2011) ser att dessa plattformar 
bidrar till lärande. De kunskaper som individerna får är dock inte alltid de kunskaper 
som skolan efterfrågar. Sherblom (2010) belyser att ett problem med en plattform 
liknande facebook är att den inte har någon koppling till utbildningsväsendet. Detta 
kan göra att man inte ser lärandet som en del av den verksamhet som innefattas av 
facebook. Om eleven inte ser plattformen som en lärplattform kommer eleven inte att 
söka kunskaper relaterade till skolverksamheten i plattformen och lärandet uteblir 
(a.a.). Användande av en plattform som facebook skulle kunna vara smidig då flera 
elever redan känner till plattformen. Det skulle innebära att mindre tid skulle behöva 
läggas på att informera om hur eleverna ska arbeta med IKT-plattformen. Samtidigt 
kan man fundera över om eleverna i en miljö med roligare saker än skolarbete 
verkligen skulle ägna sig åt studier på plattformen.  

 

6.6 Elevers uppfattning av IKT i undervisningen 
Föreliggande studie har som syfte att undersöka elevers uppfattning av IKT i 
undervisningen. Studiens resultat tillsammans med tidigare forskning (ex Edirisingha 
2007) visar att eleverna har en stor tilltro och entusiasm för detta sätt att arbeta.  
Eleverna i denna studies tidigare erfarenheter av IKT var i stort sett begränsat till 
användande av filmer, overhead, PowerPoints och ett visst användande av 
SMARTTM-boards. Det sätt att arbeta med IKT som genomfördes för grupperna var 
för flertalet av dem ett nytt sätt att arbeta. Detta gjorde att eleverna såg arbetet som 
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ett nytt och varierat sätt att arbeta.  Eleverna ser även fördelar som att lärandet blir 
mer flexibelt och bekvämt. De tekniska artefakter som används kan förtydliga och 
synliggöra fenomen och samband i de kunskaper som eleverna ska tillgodose sig. 
Eleverna får även en möjlighet att förankra och förtydliga sina kunskaper genom att 
kunna repetera eller återuppleva en genomgång. Andra verktyg ger eleverna 
möjlighet att snabbt få feedback och respons på om de lärt sig rätt saker eller tolkat 
kunskaperna korrekt. Eleverna påvisar här en ökad trygghet i sina kunskaper och 
verktygen ger samtidigt dem mer tid med läraren vilket de uppfattade som positivt. 
De negativa aspekterna på IKT i undervisningen var nära förknippade med bristande 
information. Eleverna i denna studie poängterade att det var viktigt att ha en 
ordentlig genomgång av verktygen och hur de skulle användas innan man startade 
arbetet med IKT. Som en del av denna information uttryckte eleverna i föreliggande 
studie även att läraren skulle visa ett engagemang och tydligt peka på fördelarna med 
IKT. Även tidigare forskning (McGarr 2009) visade att en genomgång av verktygen 
är essentiell för att eleverna ska kunna hantera dem.  

 

De initiala förhoppningarna att lärandet skulle bli mer mobilt verkar inte enligt 
tidigare forskning (McGarr 2009) ha införlivats. Även i denna studie är det endast en 
av eleverna som påtalat ett mobilt sätt att lära. För att eleverna ska se den lärmiljö 
där man nyttjar IKT som bra eftersöker eleverna i denna studie ett varierat arbetssätt. 
Att det finns tekniska möjligheter att kunna tillgodose detta visar tidigare forskning 
(ex Kernell 2002) på området. Eleverna i föreliggande studie ville ha en tydlig 
uppdelning av materialet. Framförallt när det gäller videoinspelningar efterfrågar 
eleverna korta videor där innehållet tydligt går att utröna genom en beskrivande text. 
Eleverna uttryckte att detta gör att de slipper spola i videorna och att videorna laddar 
snabbare. Samtidigt är kvaliteten och upplösningen av videofilerna viktig och bör 
vara tillräckligt hög så att eleverna kan läsa det som står på tavlan. Eleverna i 
föreliggande studie var positiva till verktygen och såg dem som något som bidrog till 
lärandet. De var dock tydliga med att läraren bör vara engagerad och entusiastisk för 
att göra eleverna mer motiverade att använda verktygen. Eleverna påtalade även att 
valet av plattform är viktigt. Detta visar även tidigare forskning (Hellström 2011; 
Åkerlund 2011) som påtalar att lärande sker i plattformar som inte är kopplade till 
skolan. Trots att de kunskaper som förmedlas på plattformar som facebook dock 
oftast inte är dem som skolan eftersträvar att eleverna ska ta till sig. Den bristande 
kopplingen till skolverksamheten kan enligt Sherblom (2010) göra att plattformar 
som facebook tar fokus från det lärande som ligger inom skolverksamheten och 
istället lockar eleverna till andra aktiviteter (a.a.).  

 

6.7 Fortsatt forskning 
IKT i undervisningen är ett område som idag berörs mycket av forskning och nya 
artiklar och studier publiceras kontinuerligt. Sverige ligger dock efter många andra 
länder när det gäller forskning inom området. Detta medför att det finns många 
möjliga forskningsområden kvar. Något som hade varit intressant att studera och som 
spås som en framtid inom skolan är hur undervisning i en helt IT baserad miljö utan 
böcker eller andra traditionella verktyg hade fungerat. En sådan forskning blir ytterst 
aktuell nu när det talas mycket om att alla elever ska ha tillgång till en egen bärbar 
dator i skolan. Annan intressant forskning vore att genomföra en större studie där 
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olika IKT-lösningar testas och jämförs med varandra för att se vad de bidrar med och 
hur de påverkar elevernas resultat. Att IKT i undervisningen för de flesta elever 
verkar vara begränsat till användande av PowerPoints, overhead, film och till viss del 
SMARTTM-boards framkom i denna studie. Som vidare forskning kan studier om 
varför mer teknik i undervisningen ännu ej implementerats, speciellt eftersom det 
verkar vara något som eftersöks av eleverna. Denna studie har endast studerat 
elevernas uppfattning utan att egentligen tittat till en annan stor part i arbetet med 
IKT i undervisningen. Forskning om lärarnas syn på denna utveckling och vad det 
skulle medföra för lärarens arbete.  

 

6.8 Slutord 
I denna studie har det framkommit många intressanta möjligheter, svårigheter och 
tankar kring hur IKT fungerar, kan fungera eller bör fungera. Då denna studie kan 
ses som en fallstudie med IKT i undervisningen finns mycket kvar att studera och 
forska kring. Det som är essentiellt med denna studies resultat är att många elever 
ställer sig positiva till att arbeta med IKT. Eleverna ser många fördelar med detta 
arbetssätt samtidigt som det blir ett nytt sätt att arbeta. De flesta av de problem med 
IKT som framkommit i denna studie är kopplade till bristande information om hur 
verktygen fungerar och hur man ska använda dem. Fördelarna är dock desto fler. 
IKT bidrar till lärandet om det används på ett genomtänkt och planerat sätt. Detta 
uppfattar eleverna även om de gärna ser att läraren informerar dem om detta. 
Eleverna blir som en följd av detta positiva till IKT i undervisningen. Lärarens arbete 
med IKT är av stor vikt. Läraren roll i arbetet är central och mycket tid och arbete 
krävs för att arbetet med IKT ska bli bra. Utöver detta kräver arbetet ett stort tekniskt 
kunnande och engagemang från lärarens sida för att IKT-miljön ska bli spännande, 
intressant och givande för eleverna. Om skolan ska hänga med i den utveckling som 
samhället genomgår blir implementering av ny teknik och nya arbetssätt en viktig 
del. Nya förutsättningar med införande av en till en datorer på fler och fler skolor ger 
fler och ännu bättre möjligheter att skapa en varierad och rik lärmiljö med hjälp av 
IKT i undervisningen. Hur lång tid det kommer att ta att skapa en bra lärmiljö med 
IKT och hur omfattande IKT kommer att användas i undervisningen är svårt att säga. 
Men att framtiden för med sig nya spännande möjligheter och förutsättningar för 
lärande i skolan tror jag inte att någon bestrider. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Inledande fråga: 

1. Vad är IKT för dig? 

2. Hur har du uppfattat arbetet med IKT? 

 

Huvudfrågor: 

Tema 1 

Vad har eleven för tankar kring IKT i undervisningen? 

1. Hur uppfattade du de inspelade genomgångarna? 

2. Vad tyckte du om fotografierna av tavlan? 

3. Vad har du för tankar om kursforumet? 

4. Vad tyckte du om kursforumet? 

 

Tema 2 

Vilka möjligheter ser eleverna med användande av IKT? 

1. Vad ser du för möjligheter med inspelade genomgångar?  
2. Vad ser du för möjligheter med fotografier av tavlan? 
3. Vad ser du för möjligheter med chatten? 
4. Vad ser du för möjligheter med ett kursforum? 
5. Vad ser du för möjligheter om man använder sig av dessa tillsammans?  

  

Tema 3 

Vilka svårigheter uppfattar eleverna att IKT i undervisningen medför? 

1. Vad tyckte du var svårt med IKT?  
2. Hade du behövt mer förberedelser? Med vad?   

 

Tema 4 

Hur Kan läraren skapa en bra lärmiljö med IKT? 

1. Vad anser du är en bra lärmiljö med IKT?  
2. Hur kan jag som lärare skapa en bra lärmiljö?  

 

Tema 5 

Hur introducerar man och engagerar eleverna till att arbeta med detta nya arbetssätt? 

1. Hur vill du att man startar upp ett arbete med IKT?  
2. Hur känner du att du kan motiveras till att använda IKT hjälpmedlen?  


